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ره  يف الشعر العر صورة  تقريبية  لإليقاع  وتطوّ

سليـمـان جـبـران

جـامعـة تـل أبيب

أّما قبـل 

كنـت يف زيارة لرباغ، «مغرتَب» الشـاعر محّمد مهدي الجواهـري. دعيت إىل «مركز الجواهري» 

هناك، بإدارة األسـتاذ رواء الجصاني، إللقاء محارضة عن أبي الفرات وشـعره. ضّمت األمسية 

مجموعة كبرية من املثّقفني، معظمهـم من العراقينّي؛ من مريدي الجواهري واملهتّمني بالثقافة 

بوجه عاّم. تحّدثت عن الجواهري وفنّه الشـعري، ثم تشـّعب بنا الحديث، بني سـؤال وجواب، 

ليتناول قضايا ثقافيّة كثرية، بما فيها محمود درويش وشـعر درويش، شاغل الناس يف حياته، 

وشاغلهم بعد وفاته. عجبت أن شابّا من بني الحضور، يبدو أنّه يكتب الشعر، سألني سؤاال عن 

اإليقاع يف شعر درويش، ويف الشعر عاّمة، ال يكاد يختلف عن سؤال طرحه عيلّ أحد القراء، يوم 

نرشت مقايل حول اإليقاع يف شـعر درويش. سألني الشاّب املذكور: هل أفهم من مقالك ذاك أن 

الشعر يكون أرقى فنّا إذا اقرتب من النثر؟
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 فإىل كّل من يعنى بالشعر، واإليقاع الشعري، من القّراء الجاّدين بوجه خاّص، أكتب هذا املقال. 

ليسـت غايتنا هنا كتابة دراسـة علميّة مفّصلة، فذلك يسـتغرق زمنا طويال وصفحات عديدة. 

مـا نرمي إليه هنا هو رسـم تخطيـط تقريبي لتطّور إيقاع القصيدة عـىل مّر العصور، وصوال 

إىل الفـرتة املعارصة. طبيعي يف مقال كهذا أن نتجنّب  التفصيالت املطّولة واإلسـهاب يف األرقام  

والشواهد من األشـعار واألبحاث، وأن يغلب عليه التعميم، متغاضني أيضا عن ظواهر هامشيّة 

كثـرية ال تمثّـل، يف رأينا، التيار املركـزي الذي يهّمنا رصده وإبراز خّط تطـّوره املّطرد يف فرتة 

زمنيّة طويلة جّدا.   

نبدأ بالسؤال األسايس: هل اإليقاع رضوري يف الشعر ؟

ال جـدال يف أن اإليقـاع، أو املوسـيقى، مقّوم هاّم مـن مقّومات القصيدة:1 «وللشـعر نواح عّدة 

للجمال، أرسعها إىل نفوسنا ما فيه من جرس األلفاظ، وانسجام يف توايل املقاطع وترّدد بعضها 

بعد قدر معنّي منها، وكل هذا هو ما نسـّميه بموسيقى الشـعر. ويستمتع الصغار والكبار بما 

يف الشعر من موسيقى، ويدرك الطفل ما فيه من جمال الجرس قبل أن يدرك ما فيه من جمال 

األخيلة والصور». ونحن نقول اإليقاع، أو املوسـيقى، ال الوزن، ألن اإليقاع، يف رأينا، أوسـع من 

الوزن رقعة، وأقّل منه دّقة وإحكاما. فاإليقاع ال يقترص عىل الشعر، بل  يتخّلل النثر أيضا، ومن 

يقـرأ نثـر جربان خليل جربان يجده غنيّا جّدا باإليقاع الناجم عن الجمل املتسـاوقة أو املتقاربة 

طوال، وهذه قد تكون متوافقة أو متقاربة يف املعنى حينا، وهو ما نسـّميه املماثلة، ومتضاّدة أو 

مختلفة فيه،  وهو ما يسّمى يف البالغة الكالسيكيّة املقابلة. وقد ينجم اإليقاع عن التكرار أيضا، 

أو عن األلفاظ املتوافقة جرسا، إىل غري ذلك مما يبتكره الشاعر األصيل. ما زالت عالقة بالذاكرة 

جملة نثريّة لجربان خليل جربان كنُت أوردها دائما للتمثيل عىل األسلوب األدبي، ملا فيها من إيقاع 

غنّي وأسلوب أدبي/مجازي واضح: «مات الصيف الجميل ليحيا الخريف الكئيب». هذه الجملة 

غنيّة جّدا باإليقاع واألسـلوب الشـعري، إال أنّها ال وزن فيها بمعايري علـم العروض، ألّن الوزن 

هناك يقوم عىل تشـكيلة من  الوحدات اإليقاعيّة سـّماها علماء العـروض تفاعيل، وكل تفعيلة 

تتأّلـف من عدد محـّدد من املقاطع الطويلة والقصرية، ويف نظام محّدد أيضا. هذه التفاعيل قد  

تعرتيها بعض التغيريات الهامشيّة، إال أنّها ال تغرّي عادة من جوهر التفعيلة ودورها يف الوزن/ 

البحر الشعري،  وال مجال هنا طبعا للخوض يف دقائق هذا الوزن الشعري، كما أقره الخليل بن 

أحمد.  باختصار: يف األوزان الشعريّة الخليليّة الدقيقة غالبا ما يؤّدي تبديل الحركة بسكون أو 

العكس إىل اإلخالل بالوزن،  ومن هنا نشـأ ما أباحه الشـعراء ألنفسهم، حفاظا عىل الوزن، من 

1   أنيس،  1972، ص. 8 - 9.
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خروج طفيف أحيانا عىل أحكام اللغة، وسّماه النحاة رضورة الشعر، أو الجوازات الشعرية.

 ال بد يف الشـعر إذن من إيقاع، أو موسـيقى معيّنة تعكس نفسيّة الشاعر إبّان عمليّة اإلبداع، أو 

روح القصيدة وجوهرها، وتسّوغ من ناحية أخرى استيعابها من املتلّقي، وذلك طبعا باإلضافة 

إىل معاني الجمل والرتاكيب واأللفاظ يف سـياق جديد متفّرد يخلقه الشاعر املبدع يف كّل قصيدة 

راقية. هذه املوسيقى «املرافقة» قد تكون، كما أسلفنا، وزنا دقيقا بالغ اإلحكام، كما يف القصيدة 

الكالسـيكية، وقد تكون إيقاعا أقّل دّقة وانضباطا كما يف «قصيدة النثر». بل إّن بعض الشـعر 

يكاد يخلو أحيانا من اإليقاع، فيخرس حينئذ أحد مقّومات القصيدة الجيّدة.

I .

مـن الفرضيّات املعروفة يف تاريخ األدب العربي أّن اإليقاع الشـعري تطـّور من النثر، تدريجيّا 

وعىل مراحل، حتى انتهى به األمر إىل البحور الفنيّة الخليلية: من النثر املرسل  إىل النثر املسّجع، 

ثـّم إىل الرجز؛ البحـر األّويل، أو «مرحلة االنتقال» بـني النثر والبحور الفنيّـة.2 بعض مؤّرخي 

األدب يعتربون الهزج أيضا أخا للرجز بهذا املفهوم، ولعّل أوزانا «بدائيّة» أخرى كانت يف الفرتة 

«املظلمـة»، لكنّهـا انقرضت فلـم يصل إلينا منهـا يشء.  يف البداية انتقل األسـلوب، وفقا لهذه 

الفرضيّة، من نثر وظيفي مرسل إىل نثر أدبي فنّي، يُعنى فيه بالصياغة واإليقاع، بحكم تأديته 

مشـافهة، ال أقّل من العنايـة باملضمون. يف هذا النثر الفني، ولـم يصلنا من العرص الجاهيل إال 

أقّله، ألسباب ال مجال لطرحها يف هذا السياق، يرتفع إيقاع النّص واضحا بتوايل جمله، القصرية 

املحالة بالسـجع غالبـا، بحيث يصل إىل «الوزن» أحيانا. هذا ما نلحظه جليّا يف سـجع الكّهان، 

ويف الخطـب والِحكـم والوصايا القليلة التي وصلتنا من العرص الجاهيل؛ ويف األسـلوب القرآني 

أيضا، يف السـور القصار خاّصة، الذي نزل كمـا هو معروف موافقا للبيئة «األدبية» املهيمنة يف 

تلك الفرتة. 

من النثر اإليقاعي املسـّجع انتقلوا إذن إىل الهزج والرجز، واألخري هو األهّم طبعا. لذا، فإّن هذا 

البحـر بالـذات يحتاج منّا إىل وقفة طويلة نسـبيّا، ملا له من مكانة هاّمة أيضا يف تطّور الشـعر 

الحديث الحقا.  يتشـّكل الرجز من تكرار مسـتفعلن (- - ں -) سـّت مّرات، ثالث يف كّل شطر. 

وهذا البحر قد ترد القصيدة فيه من أبيات، يتأّلف كّل منها من شطرين وينتهي بقافية موّحدة، 

كمـا يف القصائـد املألوفة، وهذا قليل يف الشـعر الكالسـيكي.  أو يرد مشـطورا، بخالف املبنى 

2  انظر: املوسوعة اإلسالميّة، الطبعة الثانية، ماّدة «عروض»؛ الفاخوري، 1995، ص. 132- 133؛  الزيّات، 1955، 

ص. 29 
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التقليـدي، فيتألف البيت فيه من شـطر واحد فيه ثـالث تفاعيل منتهية بقافيـة موّحدة، وهذا 

هو الشـكل الغالب عىل الرجز القديم. وقد يرد أخريا مزدوجا، لكّل بيت فيه قافية خاّصة به يف 

الصدر والعجز، كما نجد يف الشعر التعليمي عادة، قديمه وحديثه عىل حّد سواء. 

 تفعيلة الرجز هذه، مستفعلن، تصيبها أيضا تغيريات كثرية، يف الحشو، وأكثر منها يف الرضب، 

بحيث يغدو اإليقاع يف الرجز خافتا «مشّعثا»، ال يختلف اختالفا كبريا عنه يف النثر. لهذا السبب، 

يف أغلب الظّن، لم يعترب القدماء هذا البحر من بحور القصيدة الكالسكيّة، فسّموا القصيدة منه 

أرجوزة، وشاعرها راجزا أو رّجازا، ال شاعرا. بل إن الرجز كثريا ما يدعى أيضا حمار الشعراء، 

لطواعيته وكثرة ما يصيبه من التغيري، واستهانة بإيقاعه ومكانته.  

مـن ميزات الرجز أيضا، يف العرص الكالسـيكي، ارتجال شـطر أو أكثر منـه بما يالئم املوقف، 

سـواء قبل القتال أو يف الحياة اليوميّة:3 «وقال األخفش: الرجز عند العرب كّل ما كان عىل ثالثة 

أجزاء، وهو الذي يرتنّمون به يف عملهم وسـوقهم ويْحدون به». يتجّىل ذلك أيضا يف داللة الفعل 

ارتجز، بمعنى ارتجل، كما يف مشـطور الرجز الذي ينسـب إىل النبّي محمد: أنا النبّي ال كذْب / 

أنا ابن عبد املّطلْب.

 هذه امليزات «الشاّذة» يف الرجز ترّجح كّلها أن الرجز كان فعال بمثابة بحر «بدائي»، سبق بحور 

الشعر الفنيّة زمنيّا، وشاع استعماله يف الحياة اليوميّة؛ ما أبقى فيه بعض سمات «الدونيّة»  أو 

«النثريّة» يف نظر الشـعراء والنّقاد الكالسـيكينّي:4 «وقد اختُلف فيه فزعم قوم أنّه ليس بشـعر 

وأّن مجازه مجاز السجع». ولعّل العّجاج وابنه رؤبة،  يف هذا السياق، هما االستثناء الذي يؤّكد 

القاعدة! 

 من الرجز، وربما الهزج، أو بحور أخرى مشـابهة لم تصلنا، انتقل اإليقاع الشعري إىل البحور 

الفنيّـة املعروفـة. إذا اعتربنا أن املعّلقات السـبع تمثّـل، كما يرى كثريون مـن مؤّرخي األدب، 

القصيـدة القـدوة يف الفرتة الكالسـيكيّة، فال شـّك أن البحر الطويل هو البحـر املهيمن يف تلك 

الفرتة، إذ إّن أربعا من هذه القصائد السـبع ُكتبـت جميعها يف الطويل. إىل جانب الطويل، نجد 

يف «الطبقـة» األوىل أيضـا: الكامل والوافر والبسـيط والخفيف أيضـا، إال أن الطويل بفخامته 

«األرستقراطية» يظّل خري ممثّل، عددا ونوعا، لإليقاع يف القصيدة الكالسيكيّة. أّما باقي البحور 

جميعها، غري األربعة املذكورة، فيمكن اعتبارها هامشـيّة، لم تُكتب فيها القصائد الجاّدة عادة، 

3   ابن منظور د.ت.، مدخل رجز.

4   املصدر السابق.
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بحيـث يمكن إهمالها يف النظـرة العاّمة إىل اإليقاع يف القصيدة الكالسـيكيّة. نعني بذلك الرمل 

واملنرسح واملتقارب واملضارع واملديد واملتدارك إىل غري ذلك. 

هذه البحور الخمسـة؛ الطويل، الكامل، الوافر، البسـيط، الخفيف؛ ظّلت يف الواقع مهيمنة عىل 

القصيـدة العربية طوال العصور الوسـطى، بما فيهـا «عرص االنحطاط» أيضـا. فهذا العرص 

الطويل كان فرتة تراجع وجمود يف كل ظروف الحياة، السياسـيّة واالقتصاديّة والثقافيّة، حتّى 

أن بعـض املؤّرخني يسـّميها الفرتة املظلمة. لـذا لم تعرف القصيدة العربيّـة يف هذه الفرتة أّي 

منحـى تجديدي يُذكر، فاقترصت عىل تكـرار موضوعات وصور وأوزان السـالفني. من ناحية 

أخـرى ازدهرت يف القرون األخـرية من هذه الفرتة صنوف عديدة متنّوعـة من التلّهي اللفظي، 

أو ما يسـّمى البديع يف البالغة، وشاع فيها أيضا التشـطري والتخميس  واإلخوانيّات واألحاجي، 

بحيث يمكن اعتبار هذا الشعر «غري الرسمي» أبرز املعالم الفنية يف تلك الفرتة.

يف سياق النظر يف اإليقاع يف العصور الوسطى، يجدر بنا طبعا ذكر املوّشح الذي ابتكره شعراء 

األندلس. اختلف مؤرخو األدب يف أصل نشـأة املوّشـح: هل هو من ابتكار املشـارقة، باعتباره 

تطويرا للشـعر املسّمط، أم هو من استحداث شعراء األندلس بتأثري الحياة الجديدة والفولكلور 

الغنائي املحّيل. إنها مسألة تاريخية أدبية ال تهّمنا يف هذا السياق بالذات، وإن كنّا نميل إىل األخذ 

بالرأي القائل إّن هذا املبنى اإليقاعي الجديد وليد البيئة الجديدة يف األندلس. 

يقوم املوّشـح عىل وحدات سـيمرتيّة، تسـّمى كل وحدة منهـا بيتا، ويتألـف كّل بيت  من عدد 

ثابت من األسـطر؛  3-4 أسـطر  ذات قافية خاّصة بها هي الـدور، وتلحق القافية فيه الصدر 

والعجز عادة؛ ومن قفل يضّم سـطرا أو اثنني، يُلتزم فيه نظام تقفية ثابت عىل امتداد املوشـح، 

فيشـّكل «الزمة» تتكّرر يف كل قفل.  باختصار كان املوّشـح تجديدا يف اإليقاع الشعري تمثّل يف 

تنويع القافية وتقطيع السطر الشعري يف القفل إىل أكثر من قسمني أحيانا.  إال أّن املوّشح، من 

ناحيـة أخـرى، لم يكرس البنية البيتيّـة يف اإليقاع التقليدي، ولم يلغ القافيـة رغم التنويع فيها.  

بـل إن القافية يف املوّشـح «املرّكب» غالبا ما  تشـّكل عبئا يفوق ما تقتضيـه القافية املوّحدة يف 

القصيـدة التقليديّـة أيضا. بكلمة أخرى؛ يبدو أن ابتكار املوّشـح لم ينشـأ نتيجة رؤية جديدة 

للحياة والشـعر انعكسـت يف جميع مقّومات القصيدة، بما فيها اإليقاع،  بل اقترص «التجديد» 

عىل الشـكل اإليقاعي دون غريه. ذلك أن الصور الشعريّة، واملعجم الشعري، واملباني، لم تخرج 

جميعها عن املألوف املكرور يف الشـعر املرشقي، بل عانت يف أحيان كثرية من الركاكة واالبتذال 

والتسـطيح أيضـا. هذه السـمات املتناقضة  يف املوّشـح: تجديد يف اإليقـاع، وإن كان محدودا، 
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وتقليد تاّم للشـعر املرشقي يف األلفاظ واملباني والتشـبيهات والصور الشـعريّة، تشري يف رأينا  

إىل أن دواعي التجديد كانت «خارجية» فعال؛ اسـتجابة للحياة الجديدة وفنون الغناء والتلحني 

ومجالس الطرب يف تلك البيئة، فانعكست يف اإليقاع فحسب دون أن تمّس جوهر القصيدة. ذلك 

ما يجعلنا نميل، كما أسلفنا، إىل اعتبار املوّشح «منتجا» أندلسيا، كان التجديد فيه يف السطح؛ يف 

اإليقاع فحسب، استجابة للبيئة الجديدة والفولكلور الشعبي هناك، إال أن هذه املسألة الخالفية 

ال تتّصل طبعا بنطاق بحثنا هذا.

II .

يف العـرص الحديث بدأ التغيري الحقيقي يف إيقاع القصيدة، بطيئا أّول األمر ورسيعا بعد الحرب 

العامليّـة الثانية. إال أنّه تغيري مّطرد، وإن اختلفت وتريته، وباتّجاه واحد: االبتعاد التدريجي عن 

اإليقاع الكالسيكي والخطابية التقليديّة. بل يمكننا القول، إذا عمدنا إىل التعميم، إن العالقة بني 

العنارص اإليقاعية يف القصيدة واملقّومات الفنية األخرى فيها، هي عالقة ضديّة يف أغلب األحوال: 

إذا طغت األوىل انحرست الثانية، والعكس بالعكس!  

 هذا االنحسـار التدريجي املّطرد يف اإليقاع يمكن تفسريه بعاملني أساسينّي: األّول أن استهالك 

الشـعر يف العرص الحارض انتقل تدريجيّا من اسـتهالك سـماعي إىل اسـتهالك قرائي. لم يُعد 

الشـاعر «يقف عىل نشـز من األرض»، أو يف حرضة املمدوح، منشـدا قصيدتـه أمام جمهوره، 

فتتلّقاهـا أسـماعهم قبل عقولهم. الصحـف والكتب أصبحت تدريجيّا «منابر» الشـعر، يتلّقاه 

فيها مسـتهلكوه بعيونهم قبل آذانهم، ويحاولون استيعابه يف الفكر والخيال، مجّردا إىل حّد ما 

من إيقاعه الخطابي الخارجي متمثّال يف األسـاس يف الوزن والقافية. العامل الثاني أّن اإلنسـان 

العربـي املعـارص، ونحن هنـا ال نتحّدث عن انقـالب فجائي طبعا، غدا أرقى حساسـيّة وأرفع 

ذوقـا منه يف القـرون الغابرة، بحكم الثقافات واملعارف الحديثـة يف جميع مجاالت الحياة. هذا 

الرقـّي الفكري املعريف من الطبيعي أن ينتقـل بالذائقة الفنيّة أيضا من الصخب واإليقاع العايل 

إىل الخفـوت والهمـس والهدوء يف إيقاع الشـعر. أشـبه بانتقـال ذائقة املـرء، أو املجتمع، تبعا 

للرقّي الحضاري املعريف، من استسـاغة املوسيقى الشـعبية الصاخبة إىل االستمتاع باملوسيقى 

الكالسيكية الهادئة بعيدا عن الصخب والضجيج. لعّل هناك أيضا سببا ثالثا هو اّطالع الشعراء 

املعارصيـن، واملثّقفني أيضا، عىل الشـعر األوروبي مرتجمـا أو يف لغاته األصليّة. ذلك أن اإليقاع 

يف هذا الشـعر، حتى يف لغاته األصليّة، بطيء خافت، ال يداني ما يف الشـعر العربي من خطابيّة 

وجهـارة. عىل كّل حال، أيا كانت األسـباب فالنتيجة واحدة: تحّول الذائقة الفنيّة لدى اإلنسـان 
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العربي املعارص، والشـاعر املعارص بوجـه خاّص، من اإليقاع الخطابـي الصاخب إىل الهامس 

الخافت، تدريجيّا طبعا، ولكن يف اّطراد  مستمّر.  

الشـعر بالذات، بخالف الجوانـر األدبيّة األخرى، كان تأثّره بالثقافـات الوافدة متأّخرا وبطيئا 

أّول األمر. إذا كانت الجوانر األدبيّة األخرى، الرواية والقّصة القصرية واملرسحيّة، جوانر جديدة 

اسـتقيناها بشـكلها املعروف من الغرب، ما يف ذلك شّك، فالشـعر جانر أدبي عريق يزيد عمره 

عن ألف وخمس مئة سـنة، وهو إىل ذلك «ديوان العرب» ومفخرتهم. لذا كان طبيعيّا أن يتأبّى 

هذا الشعر عىل التأثّر الفوري باألدب الغربي والثقافات الوافدة.  بل إّن بداية التجديد يف الشعر 

كانـت، يف الواقع،  ارتـدادا  إىل «عرصه الذهبي» يف الدولة العباسـية، متخّطيا قرونا طويلة من 

الجمـود واللهـو اللفظي واالبتذال يف «عرص االنحطاط». عىل هذا النحو نشـأت املدرسـة األوىل 

يف الشـعر الحديث، املدرسـة الكالسـيكيّة الجديدة، بريادة البارودي وزعامة شـوقي. فالشعر 

الكالسيكي، يف العرص العبّايس بوجه خاّص، كان القدوة يف نظر هؤالء الكالسيكينّي الجدد؛ كان 

هّمهم يف األساس العودة بالقصيدة العربية إىل غابر مجدها، ومعارضة فحول ذلك العرص، أكثر 

من محاولة التجديد يف املقّومات الفنية يف القصيدة. بل ظّن شـعراء الكالسـيكيّة الجديدة أنّهم 

يقدرون عىل التجديد يف املوضوعات؛ كتابة الشعر السيايس أو الوطني أو االجتماعي، واإلبقاء يف 

الوقت ذاته عىل املبنى اإليقاعي التقليدي بكّل مقّوماته. عىل هذا النحو كان نصيبهم من التجديد 

يف اللغـة الشـعريّة، يف الواقع، ضئيال تمامـا. ويف إيقاع القصيدة بالذات لم يطـرأ تغيري يُذكر، 

سـوى انتقـال «الزعامة» يف قصائدهم من الطويـل إىل الكامل الذي5 «أصبح معبود الشـعراء، 

وهو أيضا البحر الذي يستمتع به جمهور املستمعني من محبّي الشعر [...] أما الطويل فيظهر 

أنّه لم يعْد يناسـب العرص الحديث». باختصار: كما كان تجديد الكالسيكينّي الجدد هامشيا يف 

الفّن الشعري عاّمة، اقترص تجديدهم اإليقاعي، يف األساس، عىل االنتقال من الطويل إىل الكامل.  

قـد يكون الكامل أقـّل خطابيّة وأكثر تنويعـا وتلوينا من الطويل، إال أنّه يظـّل مع ذلك إيقاعا 

كالسـيكيّا متميّزا، ما يف ذلك شـّك. مّرة أخرى أجدني مضطّرا إىل التذكري أنّنا هنا نتناول التيار 

املركـزي املهيمن عىل القصيدة يف هذه الفرتة، متغاضني عن النتاج الهاميش، من شـعر تعليمي 

وإخوانيات وأناشيد وما شابه، الذي يتخّلل أحيانا دواوين بعض الشعراء.

III .

بداية التجديد الحقيقي يف العرص الحديث كانت، بال شـّك، يف الشـعر املهجري، والشـمايل منه 

5   أنيس 1972، ص. 208.
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بوجه خاّص، يف أواخر القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين، بزعامة جربان خليل جربان 

وتنظري رفيقه ميخائيل نعيمة يف الغربال (1923). التجديد هنا كان شـامال، ال يف السـطح كما 

رأينا يف الشعر األندليس. كان تجديدا بعيد املدى يف رؤية العالم والحياة والناس، وتجديدا كبريا 

يف الشعر، تبعا لذلك، أصاب كّل مقّومات القصيدة، بما فيها طبعا اإليقاع؛ موضوع مقالنا هذا. 

كانت املدرسة املهجرية ثورة «رومانسيّة» عىل كّل مؤّسسات املجتمع ومواضعاته التقليديّة، بما 

يف ذلك املدرسـة الكالسيكيّة الجديدة بزعامة الشاعر أحمد شوقي. لم يعد الشاعر لسان القبيلة 

ونديم السـلطان، وإنّما هو «نبّي وفيلسـوف ومصّور وموسـيقي وكاهـن»، بكلمات نعيمة يف 

غرباله. هذا التغيري الراديكايل يف الرؤية واألداة أصاب اإليقاع أيضا، كما أسلفنا، حتّى أّن نعيمة 

لم يَر الوزن والقافية من رضورات الشـعر أصال:6 «كما أّن الله ال يحفل باملعابد وزخرفتها بل 

بالصـالة الخارجـة من أعماق القلب، هكـذا النفس ال تحفل باألوزان والقـوايف بل بدّقة ترجمة 

عواطفها وأفكارها [...] فال األوزان والقوايف من رضورة الشعر كما أن املعابد والطقوس ليست 

من رضورة الصالة والعبادة». 

عـىل هـذا النحو كتـب املهجريـون ألّول مّرة يف هـذا العرص شـعرا ال يتقيّد بـوزن وال بقافية، 

سـّماه أمني الريحاني الشعر املنثور مّرة، والشـعر الحّر الطليق أخرى. هكذا يصف الريحاني 

 vers libre هذا الشـعر يف كتابه «أنتم الشـعراء»:7 «يدعى هذا النوع من الشـعر باإلفرنسـية

وباإلنكليزية free verse – أي الشـعر الحّر الطليق- وهو آخر ما اتّصل إليه االرتقاء الشعري 

عند اإلفرنج وباألخّص عند اإلنكليز واألمريكينّي». أشهر من كتب هذا النوع من الشعر، املعروف 

يف تاريخ األدب املعارص باسـم الشـعر املنثور، هم جربان ونعيمـة والريحاني، يف مطلع القرن 

العرشين خاّصة. إال أّن الشـعر املنثور لم يالِق قبوال واسعا بني قّراء العربية وشعرائها عىل حّد 

سـواء؛ إما ألنّه ظهر قبل أوانـه، أو ألّن املبنى املقطوعي بالـذات (strophic) كان أكثر مواءمة 

للروح الرومانسـية املهينمة آنذاك، بحيث يمكن اعتبار الشـعر املنثور طفرة راديكالية عارضة 

يف إيقاع الشعر الحديث.

باإلضافة إىل الشـعر املنثور، كتب املهجريون يف األسـاس شـعرا التزموا فيه الوزن والقافية، إال 

أّن التجديد فيه كان شامال، سواء من حيث موضوعاته، أو لغته الشعرية، أو إيقاعه.  يف الشكل 

اإليقاعـي، وهـو ما يهمنا هنا، اتخـذوا املبنى املقطوعي شـكال مركزيّا باعتبـاره يوافق الروح 

«الرومانسـية» الغالبة بوضوح عىل كل نتاجهم. تتأّلف القصيدة يف هذا الشكل من مقطوعات/ 

6   نعيمة ، 1989، ص. 116.

7   الريحاني، 1989، ص. 75.
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أجزاء، ويف كّل مقطوعة عدد ثابت من األبيات/ األسـطر، ولها نظام ثابت من التقفية، وتتناول 

جزئية أو زاوية من موضوعة القصيدة بحيث تشّكل املقطوعات مجتمعة قصيدة متكاملة تتمتّع 

غالبا بالوحدة املوضوعية، وبالوحدة العضوية يف أحيان كثرية. املبنى املقطوعي املذكور ال يكاد 

يختلف يف الجوهر عن مبنى املوّشح، إال أّن املهجريني لم يغالوا يف القافية مغاالة األندلسينّي، ولم 

يلتزموا عادة بقفل/ الزمة تتكّرر يف نهاية كّل مقطوعة. كذلك عمد املهجريون، غالبا، إىل األوزان 

القصرية، والبحور املجزوءة، وأكثروا من القافية املقيّدة، ويف ألفاظ سهلة سائغة، وهو ما جعل 

مناهضيهـم يتّهمونهم بالضعف والركاكة والخروج عىل األعراف املرعيّة يف القصيدة، ويف اللغة 

أيضـا! باختصار يمكـن القول إن املهجريني خَطوا، بتجديداتهم املذكورة، خطوة حاسـمة عىل 

طريـق التخّلص من الخطابيّة التقليديّة، واالنتقال بالشـعر العربـي إىل إيقاع خفيض خافت؛ 

مـا دعـا الناقد املعروف محّمد منـدور، يف كتابه يف امليزان الجديد، إىل تسـميته، بحّق، الشـعر 

املهموس.8 

لعّل نعيمة بالذات، يف مجموعته الشـعرية الوحيدة «همس الجفون»، هو خري من يمثّل بشـعره 

كّل التجديـدات املذكـورة، املضمونيّـة واألسـلوبيّة، واإليقاعيّة- موضوعة هـذا املقال طبعا. يف 
قصيدة لنعيمة باسم « أغمض جفونك تبرص»، مثال، تتمثّل كّل هذه التجديدات بوضوح:9

      إذا    سماؤَك     يوًما        تحّجبْت     بالغيوْم

      أغمْض جفونّك تبْرص       خلف الغيوم   نجوْم 

*   *   *                            

      واألرض  حولَك  إّما        توّشحْت   بالثلوْج

     أغمْض  جفونك تبْرص       تحت الثلوج  مروْج

    *   *   *                            

      وإْن    بُليَت     بداء        وقيَل     داء   عياْء 

     أغمْض جفونَك  تبرص        يف الداء كّل  الدواْء    

8  مندور ، د.ت.، ص. 85-69. 

9   نعيمة،  1966،  ص. 9.
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يف املـرشق أيضا ظهرت يف مطلع القرن العرشين، بتأثري الثقافـة الغربيّة بالذات، وأدب املهجر 

ربّما، جماعة الديوان؛ عبّاس محمود العّقاد وإبراهيم املازني وعبد الرحمن شـكري، ثّم مدرسة 

أبولو بقيادة أحمد زكي أبو شـادي. والجماعتان املذكورتان ال تختلفان يف الجوهر عن املدرسة 

املهجريّـة، وهو ما دعـا العّقاد إىل كتابة مقّدمة الغربال منارصا مواقف نعيمة الفكريّة والفنيّة، 

قائال:10 «فشعرت وأنا أتابع قراءة هذه الصفحات بما تشعر به القافلة املنبتّة يف املفازة السحيقة 

إذا ارتفعت لها قافلة أخرى تنشـد الغاية التي خرجت تنشدها، وأوشكْت أن ترتّد عنها يائسة». 

إال أّن املدرسـة املهجرية، بحكم ظروفها السياسـية والفكرية والثقافية، كانت أجرأ وأقدر عىل 

التجديد، وأبعد أثرا يف الشـعر املعـارص، بحيث يمكن القول إنها أهم مدرسـة تجديديّة عرفها 

الشعر العربي املعارص حتى الحرب العاملية الثانية.

IV .

يف أواخـر األربعينات من القرن العرشين، بعد الحرب العامليـة الثانيّة، ويف العراق بالذات، كان 

التجديد األكرب يف إيقاع القصيدة العربيّة. ألّول مّرة يف تاريخ الشعر العربي، غامر شعراء العراق 

بدر شـاكر السـيّاب ونازك املالئكة وعبد الوّهـاب البياتي، وبهذا الرتتيـب أيضا، يف كرس قالب 

البيتيّة يف القصيدة. يلفت النظر، يف هذا السـياق، أن ثالثتهم كانوا من خّريجي مدرسة املعّلمني 

العاليـة يف بغداد، حيث تعّرفوا الشـعر اإلنجليزي عن كثب، فـكان ذلك فيما يبدو، باإلضافة إىل 

التغيريات املوضوعية الكربى بعد الحرب، من العوامل التي عّززت يف نفوسهم الرغبة يف التغيري 

والتجديد. ال يتّسـع املجال هنا للخوض يف املسـألة الخالفيّة، التي شـغلت كثريين من الشعراء 

والنّقاد، حول أّول من أخذ باملبنى اإليقاعي الجديد: السـيّاب أم املالئكة. نكتفي فقط، يف تربير 

الرتتيب الذي أخذنا به أعاله، باإلشـارة إىل أّن املالئكة زعمت يف كتابها قضايا الشعر املعارص  

أنهـا أّول من كتب «الشـعر الحـّر»،11 كما دعته هـي، يف قصيدتها «الكولـريا»، إال أنّها تعرتف 

بنفسـها يف مقّدمة مجموعتها شـظايا ورماد12 أّن القصيدة مقطوعيّـة. وهي مقطوعيّة فعال؛ 

تتشـّكل كّل مقطوعة فيها من 13 سـطرا، ويف مبنى سـيمرتي صارم من حيث طول األسـطر 

ونظام التقفية، دونما تغيري فيه أو تبديل، بحيث تنطبق كّل مقطوعة عىل أختها تمام االنطباق!

يذكر مؤّرخو الشـعر الحديث أيضا، يف هذا السـياق، نماذج معدودة من أشعار مدرسة الديوان 

10   نعيمة، 1989، ص. 6 -7.

11   املالئكة، د. ت. ص.23. والكتاب من 11 مقالة نرشتها املالئكة ألول مرة يف مجلة  اآلداب البريوتية يف السنوات 1953 

.1960 –

12   املالئكة، 2002، املجلد األول، ص. 18.
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ومدرسة أبوّلو، خرج فيها أصحابها عىل البيتيّة، أو بعض  األصوات التي نادت بتحطيم «عمود 

الشـعر» مثل: أحمد زكي أبو شـادي، خليل شيبوب، نقوال فياض، عيل باكثري، مصطفى بدوي، 

لويس عوض.  إال أّن هذه النماذج واألصوات جميعها ظّلت يف نطاق التجريب والتنظري؛ إّما ألّن 

الظـروف املوضوعيّـة قبل الحرب الثانية وضعضعة األنماط السـائدة، لم تكن بعد مهيّأة لهذه 

الثورة الحقيقيّة، أو ألّن أصحاب هذه النماذج والدعوات لم يملكوا املواهب الشعريّة القادرة عىل 

إنجاز هذا التغيري الجريء يف نتاج شـعري راٍق يشـّكل قدوة تُحتذى ملن يرغبون يف كتابة شعر 

جديد.

يتمثّل التغيري األسايس، يف املبنى اإليقاعي الجديد، يف كرس البيتية، كما أسلفنا. لم تعد القصيدة 

الجديدة تتشـّكل من أبيات ذات شـطرين، سيمرتيّة متسـاوية الطول، تختمها القافية فتشّكل 

«حاجزا» إيقاعيّا ومعنويّا  بني البيت وتاليه؛ بل من أسـطر تطول أو تقرص تبعا لدفقة الفكرة 

أو العاطفة لدى الشاعر. ولم يعد للقافية أيضا نظام ثابت يُفرض عىل القصيدة مسبقا، كما يف 

املبنى الكالسيكي أو املقطوعي، بل تركت الحرية للشاعر كاملة يف األخذ بنظام القافية الذي يراه 

موافقا للقصيدة. هذه «الحرية» التي مارسـها الشـاعر يف تحديد طول السـطر ونظام القافية، 

جعلت نازك املالئكة تسـّمي هذا املبنى اإليقاعي الجديد «الشعر الحّر»، وهي تسمية غري دقيقة 

طبعـا، ألّن املبنـى الجديد لم يتخّل عن الوزن ولم يتخّل عن القافية، كما هي الحال يف «الشـعر 

الحر» يف الغرب. لذا اقرتح النقاد تسميات أخرى كثرية، إال أّن مبنى التفعيلة، أو املبنى التفعييل، 

يف رأينا، هي أبسط التسميات وأقربها إىل تشخيص هذا املبنى الجديد. 

ترى املالئكة أيضا، يف مقّدمة مجموعتها شـظايا ورماد، أّن هذا املبنى اإليقاعي الجديد «ليس 

خروجا عىل طريقة الخليل، وإنما هو تعديل لها».13 صحيح أن شـعر التفعيلة أبقى عل الوزن 

والقافية، كما أسلفنا، إال أّن التغيري املذكور أعاله لم يكْن تغيريا هامشيّا، بل  كان تغيريا جذريا  

عكَس اختالف الرؤية والصورة واللغة واملعجم الشـعري يف نتاج املجّددين بعد الحرب العاملية 

الثانية، وفتَح القصيدة عىل مرصاعيها للتيّارات الفكرية والفنيّة الحديثة الوافدة من الغرب. 

عـن كـرس البيتية املذكور يف املبنى التفعيـيل، نجمت ظاهرتان هاّمتـان، كان لهما أبعد األثر يف 

تشـكيل القصيـدة الجديدة. الظاهرة األوىل هـي ظاهرة إيقاعيّة؛ ظاهـرة التدوير. والتدوير يف 

القصيـدة الكالسـيكيّة هو التقـاء الصدر والعجز من البيـت يف كلمة واحـدة؛ أو بكلمة أخرى 

انقسـام الكلمـة إيقاعيا بحيث ينتمـي بعضها إىل الصدر، والبعض اآلخـر إىل العجز، وأكثر ما 

13  املالئكة، 1971، ص. 13.
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يرد التدوير، يف املبنى الكالسيكي، يف املجزوءات، ويف البحر الخفيف بشكل خاّص. أما يف املبنى 

التفعييل، حيث زال نظام الشـطرين، فالتدوير يقع بني السـطر وتاليه طبعا، وقد يمتّد إىل عدد 

من األسـطر يطول أو يقرص وفقا لرغبة الشـاعر. عىل هذا النحو، لم يعد آخر السـطر هو آخر 

الجملة اإليقاعية أيضا، إذ يؤّدي توّقف القارئ يف آخر السـطر املدّور إىل ثلم التفعيلة املشـرتكة 

بني السطرين. بذلك يسهم التدوير يف املبنى التفعييل يف الحّد من ارتفاع اإليقاع، كما هي الحال 

يف الخرم يف أول البيت الشـعري الكالسـيكي.  بل إن بعض الشعراء ذهبوا بظاهرة التدوير إىل 

أبعد مداها، فكتبوا القصيدة املدّورة؛ وتتمثّل هذه يف كتابة قصيدة من صفحة أو أكثر، يف أسطر 

ممتلئـة، مـن الهامش إىل الهامش، ويف إيقـاع مدّور متواصل، تكاد تختفي فيـه القافية تماما، 

وتتخّفى فيه القصيدة بزّي النثر، كتابًة وعالمات ترقيم.

الظاهـرة الثانيـة هي ظاهـرة نحوية/معنوية، تسـّمى يف العروض الكالسـيكي التضمني، أو 

التتميم. والتضمني هناك هو عبارة عن اتّصال بيتني نحويّا بحيث يشّكالن جملة نحوية واحدة. 

هـذه الظاهـرة تعترب عيبا من عيوب القافية يف العروض الكالسـيكي، وذلـك ألن البيت يف هذه 

الحالة ال يكون مسـتقال ينتهي معناه عند القافية؛ ما يحول دون وقوف الشـاعر، وهو ينشـد 

قصيدته، يف هذا املوضع. لهذا السبب، فيما يبدو، كان التضمني مذموما، يف األساس، حني يكون 

أقـرب مـن القافية، أو يقـع يف القافية بالذات، كما يُسـتخلص من األمثلة القليلـة املكّررة التي 

توردها كتب النحو والعروض عادة. يف املبنى التفعييل الجديد شـاع التضمني يف نتاج الشـعراء 

املجّدديـن جميعا، بحيـث غدا «حجر الزاوية» بعد أن كان عيبـا يف املبنى العمودي، كما ذكرنا. 

وهو أمر طبيعي يف القصيدة الجديدة يسـهم يف تدّفق النص، متخّطيا وقفة القافية نحويّا، بعد 

أن تخّطاهـا التدوير إيقاعيّا. يجدر بالذكر هنا أن املالئكة، يف كتابها االرتكايس املذكور، قضايا 

الشعر املعارص، عارضت ظاهرة التدوير هذه بشّدة، وعارضت تشكيل السطر من عدد فردي 

من التفعيالت، تبعا ملوقفها وذوقها املحافظني، فلم يكن لهذه املعارضة أّي أثر يف شيوع ذلك، بل 

اعتباره من سـمات التجديد الحقيقي يف تشـكيل املبنى التفعييل يف الشعر الحديث، منذ ظهوره 

وحتّى اليوم. هذه التغيريات املبنويّة يف الشعر التفعييل اقرتبت بالقصيدة املعارصة خطوة أخرى 

من النثر، سواء يف كرس الخطابيّة الطاغية يف اإليقاع العمودي، أو يف الشكل، بحيث غدت عالمات 

الرتقيـم املتّبعـة يف النثـر املعارص، عادة، رضورة مـن رضورات املبنى الجديـد، يحرص عليها 

الشـاعر املرهف، ويطلبهـا القارئ الحاذق، إبّـان تلّقيه النّص وتعّمقه. يف هذا السـياق، يجدر 

بالذكر أن  الشاعر املبدع بدر شاكر السيّاب كان أّول من التفت إىل رضورة رسم عالمات الرتقيم 

يف املبنى التفعييل الجديد، يف مقّدمته ملجموعته الشعرية أساطري، سنة 1950.
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كان طبيعيـا أن يالقـي الشـعر التفعييل معارضة شـديدة مـن املحافظني، النّقاد والشـعراء، 

بحيـث شـهدت الفرتة املبارشة بعد ظهـوره معركة ضارية بني أنصـاره ومعارضيه. ولم تكن 

هـذه املعركة فنيّـة موضوعيّة دائما، بل تخّللتهـا أيضا دعاوى فكريّـة إيديولوجيّة ال صلة لها 

بالشـعر يف كثـري مـن األحيـان. إال أّن املبنى التفعييل انتـرص آخر األمر، شـأن كل جديد تمليه 

ظروف الحياة الجديدة، بحيث غدا بعد عرش سنوات عىل ظهوره، يف أواخر الخمسينات، الشكل 

اإليقاعي املهيمن يف القصائد املنشـورة يف الدوريّات واملجموعات الشعرية املطروحة يف السوق. 

فقـد أحـىص ش. موريه، يف كتابه الشـعر العربي الحديث،14 759 قصيـدة يف ثالث وعرشين 

مجموعة، لخمسـة عرش شـاعرا، صدرت حتى عام 1962، فوجد 515 منها تنتمي إىل الشـعر 

التفعيـيل! ولعّل يف نرش شـعراء كثريين، يف تلك الفرتة، قصائد كالسـيكية اإليقاع، ينثرون فيها 

البيت الواحد عىل سطرين أو أكثر، إيهاما باملبنى التفعييل، خري دليل عىل انتصار الشكل الجديد 

واحتالله املركز يف النتاج الشعري آنذاك.

V .

يف أّول العهـد بالشـعر التفعييل، كانت للبحر الكامل هيمنة واضحـة عىل هذا املبنى الجديد. لم 

يتحّرر الشـعراء تماما، يف املرحلة األوىل من املبنى التفعييل، من الكامل الخطابي الذي ألفوه يف 

شـعر الكالسيكيّة الجديدة قراءة، وكتابة أحيانا. فالكامل من البحور البسيطة التي تتشّكل من 

التفعيلة ذاتها، متفاعلن، تتكرر سـّت مّرات، وهو بذلك أكثر طواعية من البحور املركبة لكتابة 

املبنى التفعييل الذي يتشـكل سـطره من عدد متغري من التفعيالت. بل إّن بداية املبنى التفعييل 

أبقـت إىل حـّد بعيد عىل القافية، املقيّدة غالبا، دونما تدوير كثري تبعا لذلك، بحيث تبدو النماذج 

األوىل منـه، يف كثـري من األحيان، قريبـة إيقاعيا من املبنى الكالسـيكي التقليدي. ولعّل قصيدة 

«السـوق القديم» لبدر شاكر السيّاب15، املكتوبة يف البحر الكامل، الحافلة بالقوايف حتى ال يكاد 

يخلو سطر منها، باإلضافة إىل «الظاهرة الواوية» البارزة يف بدايتها؛ لعلها خري ما يمثّل املرحلة 

األوىل املذكورة، بكّل سماتها: «الليل والسوق القديْم / خفتت به األصوات إال غمغمات العابريْن 

/ وخطى الغريب وما تبّث الريح من نغم حزيْن / يف ذلك الليل البهيْم». 

لم تطل  «زعامة»  الكامل يف املبنى التفعييل الجديد،  إذ رسعان ما احتّل الرجز هذه  املكانة بشكل 

واضح. ففي إحصائية موريه املذكورة، يشـّكل الرجز 171 قصيـدة، وإذا أضفنا إليه الرسيع، 

Moreh, 1976, p. 219   14

15   السياب، 1971، ص. 21 – 28. وتاريخ كتابة القصيدة 3 / 11 / 1948.
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وهو  يتشـّكل من التفعيالت مستفعلن مستفعلن فاعلن، بحيث يجوز لنا اعتباره «تنويعة» من 

إيقـاع الرجز، يصبح عـدد القصائد يف هذا اإليقاع 253 قصيدة، بينمـا تراجع الكامل إىل 143 

قصيدة فقط.16 يف مجموعة صالح عبد الصبور األوىل، الناس يف بالدي (1956) يشـّكل الرجز 

أيضا حواىل 46 باملئة من القصائد (11 من 24). ولعّل شـعر البياتي بالذات هو أكثر ما يمثّل 

ارتفاع الرجز، بعد الفرتة األوىل من املبنى التفعييل، عىل حساب الكامل: ففي مجموعته التفعيليّة 

األوىل أباريق مهشمة (1954)، كان الكامل 25 من 37 قصيدة ولم تتضّمن من الرجز شيئا؛ 

يف املجـد لألطفـال والزيتون (1956)، الكامـل 20 من 36 والرجز 5؛ يف أشـعار يف املنفى 

(1957)، الكامـل 1 من 21 والرجز 8؛ يف النار والكلمات (1964)، الكامل 3 من 34 والرجز 

21؛ وكانـت مجموعـة عرشون قصيدة من برلني ( 1959) كّلهـا من الرجز.  عىل هذا النحو 

انتشـل املبنى التفعييل الرجز، يف املرحلة املذكورة، من خموله الذي الزمه يف الشـعر القديم ويف 

املدرسة الكالسيكية الجديدة، عىل حد سواء!

تعترب غلبة الرجز عىل هذا النحو الواضح، بعد أن كان سـابقا «حمار الشعراء»، محّطة حاسمة 

أخرى يف املسـار املّطـرد املذكور من الخطابيّة العالية إىل إيقاع النثـر. ذكرنا آنفا بالتفصيل ما 

يميّـز الرجز من سـمات «نثريـة» و«حياتيّة»، بحيث يقـرتب يف أحيان كثرية مـن إيقاع الكالم 

العادي، وهذه الخصائص بالذات هي ما وافق الحّساسـية الشعرية الجديدة لدى شعراء املبنى 

التفعيـيل.  يجـدر بالذكر، يف هذا السـياق، أّن الفرتة املذكورة، منذ ظهـور املبنى التفعييل حتى 

أواسـط الستّينات، بعد ثورة 1952 يف مرص، وارتفاع املّد النارصي بوجه خاص، شهدت أيضا 

غلبة الشـعر «امللتزم» يف البالد العربية كّلها، ما شـّكل عامال آخر، ربّما، يف هيمنة الرجز، رغبة 

يف االقرتاب من إيقاع الحياة؛ من نضال «الجماهري» يف سبيل الحريّة واالستقالل واالشرتاكيّة.

لعّل أكثر ما يدّل عىل سمات الرجز املذكورة، من تراجع بارز يف اإليقاع، بحيث يقرتب يف نماذج 

كثرية من إيقاع النثر، ما القاه  هذا «البحر» يف كتاب نازك املالئكة، قضايا الشعر املعارص، من 

نقد شديد فّصلت فيه «عيوبه» الكثرية. اعتمدت املالئكة يف نقدها للشعر التفعييل من الرجز، ويف 

كتابها كّله، عىل «قانون األذن العربيّة»  أو األذن املالئكيّة، إذا توّخينا الدّقة.  وهي أذن كالسيكيّة 

محافظة تماما حاولت تقنني وتقييد هذا املبنى الجديد:17  «وكما كان اعتماد الخليل، يف ضبطه 

للبحور والسـقطات يف زمانه، عىل حّسـه الشـعري، وذوقه وما يحفظ من الشعر العربي، فقد 

كان اعتمادي أنا أيضا عىل حّيس الشـعري وذوقي وما أحفظ من الشـعر العربي».  لذا لم يكن 

Moreh, 1976, P219.   16

17   املالئكة، د.ت.، ص.80.
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غريبا أن تشـري املالئكة إىل أّن18 «الرجز أرسع انزالقا من الكامل إىل النثريّة وضعف املوسيقى، 

عىل الرغم مّما نراه يف سـهولة النظم عىل الرجز [...] ومصداق ما نقول أن أخطاء الشـعراء يف 

الشـعر الحّر املكتوب عىل وزن الرجز أكثر بكثري من أخطائهم يف ذلك الشـعر وهو مكتوب عىل 

البحـر الكامل». بهذه الرؤية، عابت املالئكة عىل الرجز التفعييل املزج بينه وبني الرسيع، وإيراد 

تفعيلة مسـتفعالن يف رضبه، واإلكثار فيه من الزحاف.19 وللتمثيل عىل هذه «العيوب»، أوردت 

سـطرا من قصيدة للشـاعر صـالح عبد الصبور -«وحني يقبل املسـاء يقفـر الطريق والظالم 

محنة الغريْب»-  زاعمة أنه يجمع ثالثة من خمسـة من عيوب الشـعر الحّر، بحيث أصبح هذا 

السطر، بسبب الزحاف يف األساس، «ركيك اإليقاع، ضعيف البناء، منّفرا للسمع». ليست غايتنا 

هنا بالطبع مناقشـة مواقف املالئكة االرتداديّة من شـعر التفعيلة يف كتابها املذكور. من ناحية 

أخـرى نريد القول إن املالئكة بمواقفها تلـك تؤّكد خري تأكيد ما ذهبنا إليه من ابتعاد اإليقاع يف 

الرجز التفعييل عن اإليقاع الخطابي الذي ألفته «أذن» املالئكة، واالنتقال بالشعر الجديد خطوة 

حاسـمة عىل الطريق املؤّدي، يف نهاية املطاف، إىل هجر اإليقاع الخلييل تماما. من هذا املنظور، 

يمكننـا ببسـاطة اعتبار «العيوب» كّلها، التي أشـارت إليها املالئكة يف كتابهـا، تجديدات هاّمة 

أنجزها شعراء املبنى التفعييل يف إيقاع القصيدة الجديدة!

VI .

باإلضافة إىل الرجز «املبتذل» يف الشعر الكالسيكي، أكثر شعراء التفعيلة أيضا من كتابة املتقارب. 

هذا البحر أيضا يعترب من البحور الهامشـية يف الشـعر القديم، بسـبب إيقاعه السـهل الرشـيق 

وأوتاده املتالحقة، بحيث ال يوافق خطابيّة وفخامة املواقف الكبرية الجاّدة. يتشـّكل املتقارب من 

فعولـن ( ں - - / ں - ں)  تتكـّرر ثمانـي  مّرات أربع يف كل سـطر، ويجـوز يف رضبه أن يكون 

صحيحـا، أو محذوفـا، أو مقصـورا أيضـا ( ں - - / ں -  / ں -  ه ). والنوع الثالث من الرضب 

بالذات وافق  القافية املقيّدة املردوفة التي أكثر منها الشـعراء يف العقدين األّولني من اسـتحداث 

الشـكل التفعييل. لعّل أشـهر قصيدة ُكتبت يف املتقارب التفعييل يف املرحلة األوىل هي قصيدة عبد 

الرحمـن الرشقاوي، «خطـاب مفتوح من أب مرصي إىل الرئيس ترومـان». كتب الرشقاوي هذه 

القصيدة يف باريس سـنة 1951، ونُرشت يف كتاب مسـتقّل سـنة 1953، فالقت انتشـارا واسعا 

يف كّل البـالد العربية.20 كذلك يحتّل املتقارب الصدارة يف مجموعة نازك املالئكة الثانية، شـظايا 

18   املصدر السابق، ص. 86.

19   املصدر السابق، ص. 65، 89، 105.

20   انظر هذه القصيدة: الرشقاوي، 1989، ص. 3 – 29.
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ورماد (1949) حيث التجديد اإليقاعي بكتابة املبنى التفعييل، يف قصائد ذاتية تغلب عليها نغمة 

الحزن الرومانسية. يف هذه املجموعة، يشّكل املتقارب 7 قصائد من أصل 32، أّما الكامل املهيمن 

عىل السـنوات األوىل من الشـعر التفعييل فاقترص عىل 5 قصائد فقط. ال شّك أنها واقعة ذات داللة 

يف دراسة شعر املالئكة يف تلك الفرتة املبّكرة من حياتها ونتاجها، خصوصا إذا قارنّاها بمجموعة 

السـيّاب أزهار وأسـاطري (1947، 1950) حيث يحتّل الكامل بالـذات الصدارة (12 من أصل 

29)، ويأتـي املتقـارب يف املرتبـة الثانيـة (8 قصائد)؛ أو بمجموعـة البياتي أباريق مهّشـمة 

(1954) التـي يهيمـن عليها الكامل تمامـا (25 من أصل 37)، ويقترص املتقـارب عىل قصيدة 

واحدة فقط. يف شـعر محمود درويش أيضا نجد املتقارب بنسـبة قليلـة يف مجموعاته األوىل، ثّم 

يطغى بشـكل واضح يف مجموعاتـه بعد 1972، فتقترص مجموعاتـه ورد أقّل (1986)، رسير 

الغريبة (1999)، حالة حصار (2002) عىل املتقارب، متداخال مع املتدارك أحيانا! 

VII .

الوزن الثالث الذي انتقل، يف املبنى التفعييل، من الهامش إىل املركز، هو الخبب. يتشـّكل الخبب 

املعروف يف الشـعر الكالسـيكي من تكرار َفِعلن / َفْعلن (ں ں - / - -)  ثماني مّرات، أربع يف 

كل شطر، كما يف قصيدة الحرصي الشهرية «يا ليُل الصبُّ متى غدُه» ومعارضاتها. يلفت النظر 

أّن تفعيلـة املتـدارك الصحيحة فاعلن (- ں -) ال ترد  يف أّي قصيـدة من القصائد املعروفة من 

هذا الوزن، رغم اعتبارها أصال لتنويعتي الخبب املذكورتني. يضاف أيضا أن فاعلن إذ تُشّعث، 

بلغـة العروضيني، (- ں - > - - ) إنما يصاب بالخلل وتدها املجموع، وهي عّلة يف اصطالحهم 

ال زحاف؛ أي أنّه تغيري جوهري يف التفعيلة، يكسبها يف رأينا إيقاعا مغايرا إليقاعها األصيل. لذا، 

نرى رضورة الفصل بني الخبب (ں ں - / - - ) واملتدارك (- ں - / ں ں -) ؛ بحيث يشـرتكان 

يف َفِعلن ( ں ں - ) وتختّص فاِعلن (-  ں -)  باملتدارك، وَفْعلن  (--) بالخبب، فال تلتقي هاتان 

عادة يف جملة إيقاعية واحدة.

الخبب إذن هو الوزن الذي شـاع يف الشـعر التفعيـيل، ويف املرحلة الثانية بعد سـتّينات القرن 

العرشين بشـكل خاّص. إال أّن الخبب يف الشـعر التفعييل شـهد تغيريين هاّمني يف قصائد هذه 

املرحلة، ربّما للتخفيف من إيقاعه الرسيع املتالحق:

التغيري األّول هو التنويع يف الرضب، يف آخر السـطر. فباإلضافة إىل تنويعتي الخبب املذكورتني 

أعاله، نجد الرضب يف آخر السطر يتشّكل من  التنويعات اآلتية أيضا: - ه (َفْعْل)، - - ه / ں ں 

- ه  (َفْعالْن/ َفِعالْن)، يف القافية املقيدة طبعا؛ ما يخّفف من إيقاع الخبب النابض، ويقّربه من 
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إيقاع الحديث العادي. يقول البياتي، مثال، يف مقطع مسـتقّل من قصيدة «حّب تحت املطر»:21 

كاَن يراها يف كّل األسفاْر / يف كّل املدن األرضيّة بني الناْس / ويناديها يف كّل األسماْء.

التغيـري الثاني يف الخبب التفعييل تمثّل يف إدراج تنويعة جديدة يف ثنايا السـطر، أو الحشـو يف 

اصطالح العروضيني، هي فاِعُل ( - ں ں )، وهي22 «تنويع جديد لم يقْع فيه أسـالفنا. ذلك أننا 

نحـّول َفِعلْن إىل فاِعُل. وليس يف الشـعراء، فيما أعلم، من يرتكب هذا سـواي». حاولت املالئكة 

تربير هذه التنويعة، ألنها وردت يف شعرها طبعا، بالزعم أن َفِعلن = فاِعُل موسيقيا، ما «يجعل 

ورود فاِعـُل يف الخبب سـائغا مقبوال». ليس من شـأننا هنا مناقشـة زعمها هذا، وقد ناقشـها 

غرينا،23 وال نسبة هذا التجديد إىل نفسها. ما يهّمنا هنا أن هذه التنويعة أيضا تخّفف من إيقاع 

الخبب الرسيع، شـأنها يف ذلك شأن األرضب املذكورة أعاله، وهو ما دعا املالئكة وكثريين غريها 

من شعراء التفعيلة إىل األخذ بهذه التنويعة، بل اإلكثار منها يف قصائدهم.        

  لهـذه السـمات يف الخبب، انترش هذا اإليقاع يف الشـعر التفعييل، قليـال يف أّول املرحلة، طاغيا 

يف مراحـل متأّخرة، وعند شـعراء بالذات دون غريهم. عبد الوهـاب البياتي، مثال، ال نكاد نعثر 

عـىل قصيـدة من الخبـب يف املجّلدين األّول والثاني مـن ديوانه، حيث يطغـى الرجز تماما. إال 

أنـه إذ «يهتـدي» إىل الخبب يف املجّلـد الثالث، يغدو هذا اإليقاع إيقاعا مركزيّا يف شـعره؛ بل إّن 

مجموعته24 قمر شـرياز (1975) مكتوبة كّلها يف الخبب التفعييل عدا خمس صفحات فقط يف 

الرجز! إذا نظرنا يف شعر صالح عبد الصبور أيضا نجد صورة أكثر داللة بشأن الخبب ومكانته 

يف الشـعر التفعييل. ففي مجموعة عبد الصبور األوىل الناس يف بالدي (1956) ال نجد قصيدة 

واحدة من الخبب. أّما مرسحيّاته الشـعريّة الخمس؛25 مأسـاة الحالج (1964)، مسافر ليل 

(1968)، األمـرية تنتظر (1969)، ليىل واملجنـون (1971)، بعد أن يموت امللك (1975)، 

وفيها حواىل سبع مئة صفحة، فمكتوبة كّلها يف الخبب، عدا 20 صفحة فقط من الرمل والرجز 

والهزج واملتقارب! إىل هذا الحّد اسـتهوى الخبب عبد الصبور يف املرسحيّات الشـعريّة التي من 

شأنها أن تُعرض عىل خشبة املرسح، ويف ذلك أوضح دليل عىل طواعية الخبب التفعييل واقرتابه 

من  النثر، يف نظر عبد الصبور عىل األقّل.

21   البياتي، د. ت.، ص. 533.

22   املالئكة، د.ت.، ص. 111.

23   انظر: النويهي، 1971، ص. 316 – 323.

البياتي، د.ت.، املجل الثالث، ص. 409 – 541.  24

عبد الصبور، 1972، املجلد الثاني، 353 – 874؛ املجلد الثالث، 1977، 227 – 442.  25
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VIII .

إذا كان الرجز واملتقارب والخبب من البحور الهامشيّة يف الشعر الكالسيكي، فال شّك أّن املتدارك 

ينـزوي يف هامـش الهامش. بل إّن من يقرءونه مفتوح الراء يذكـرون عادة أّن الخليل بن أحمد 

جهلـه، أو أهمله، وتداركـه تلميذه األخفش. رغم خموله املذكور يف الشـعر القديم، بحيث يندر 

أن نجـد قصيدة منه يف دواوين الشـعراء املعروفني، مقترصا عـىل أبيات قليلة يف كتب العروض 

ابتكرها النحاة فيما يبدو للتمثيل، إال أنّه يف الشعر الحديث، ويف املبنى التفعييل بالذات، انتقل إىل 

الصدارة، خاّصة يف املرحلة األخرية من الشـعر املوزون، وذلك لخفوت إيقاعه يف القراءة العاديّة 

بحيث يمكن أن يلتبس يف أحيان كثرية بالنثر .

ظهر املتدارك ظهورا باهتا يف بعض قصائد املهجر الشمايل، ويف قصائد «تجريبيّة» من املتدارك 

التفعيـيل، بني الحربـني العامليّتني. بل إّن لويس عوض، يف كتابه الريادي بلوتوالند، الذي صدر 

ألّول مـّرة يف القاهرة (1947)، اعتـربه وزنا جديدا، وكتب فيه «قصيدتني» للتمثيل، يف سـياق 

دعوتـه إىل تحطيـم عمود الشـعر.26 إال أّن هذه «التجارب» كّلها، كما أسـلفنا، ظّلت هامشـيّة، 

فلـم تلَق إقبال الشـعراء وال عناية النّقاد، ليكون بعث املتدارك الحقيقي مواكبا البتكار الشـعر 

التفعييل بعد الحرب العاملية الثانية، ويف املرحلة األخرية منه بوجه خاّص.    

 يتشـّكل املتدارك الكالسيكي، وله أسماء أخرى كثرية، من فاعلن (- ں -) ثماني مّرات، أربع يف 

كّل شطر، وقد يصيبه الخبن، بحذف الساكن األّول (ں ں -) يف تفعيالته كّلها دونما تقييد. أّما يف 

املبنى التفعييل فيجيء الرضب؛ التفعيلة األخرية يف البيت / السطر، يف تنويعات كثرية أشهرها: 

الصحيحة فاعلن  (- ں -) املذكورة أعاله، َفِعْل (ں -)؛ فاعالتن (- ں - -)، فاِعالْن ( - ں - ه)، 

باإلضافة طبعا إىل الخبن يف املقطع األّول الطويل منها جميعا.

يجـدر بالذكـر هنا أّن املتـدارك التفعييل غالبا ما يتداخـل يف املتقارب، لدى شـعراء كثريين يف 

العقـود األخـرية، بحيث يمكن القول إّن وزنـا مبتكرا نجم عن هذا التداخل أسـميناه املتداِرب. 

نريد التأكيد هنا أّن هذا املزج بني الوزنني لم يكن سـهوا أو خطأ «يقع فيه درويش والكثري من 

شعراء التفعيلة»، كما يرى الشاعر شوقي بزيع،27 بل كان مزجا متعّمدا يرمي إىل «قتل» الوزن 

بحيث يبدو الشعر التفعييل يف هذا الوزن «الهجني» جّد قريب من النثر.  هذه الظاهرة تناولناها 

عوض، 1989، ص. 20.  26

بزيع، 2009.  27
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بالتفصيـل يف مقالنا «نظم كأنه نثر: التباس الحوار بني محمود درويش وقصيدة النثر»،28 وال 

حاجة هنا إىل التكرار منعا لإلطالة. ولعّل درويش بالذات هو أكثر من اسـتخدم هذا اإليقاع، يف 

املرحلة األخرية من شعره بالذات، جاعال منه أحد «الحلول» لكتابة شعر موزون يحمل، يف الوقت 

ذاتـه، كّل خصائص قصيدة النثر اللغويّة واملبنويّة؛ ما يجعل كثريين يحسـبونه قصيدة نثر:29 

«أوّد أن أقول إّن كثريين من الشـعراء والقّراء يقرأون كتبي األخرية باعتبارها تضّم قصائد نثر 

[...] فهم يحّسون أّن أطروحات قصيدة النثر تّم استيعابها يف شعري». باختصار، يمكن القول 

إّن درويش، وبعض الشعراء القالئل من املرحلة األخرية، اقرتبوا يف شعرهم التفعييل، يف املتدارب 
بالذات، إىل أبعد مدى من «نثر الحياة»، بحيث تبدو القصيدة املوزونة نثرا، وما هي بنثر:30

نيو يورك. إدوارد يصحو عىل كسل

الفجر. يعزف لحنًا ملوتسارت. يركض

يف ملعب التنس الجامعّي. يفّكر يف

هجرة الطري عرب الحدود وفوق الحواجز.

يقرأ «نيو يورك تايمز». يكتب تعليَقُه 

املتوتّر. يلعن مسترشًقا يرشد الجنرال

إىل نقطة الضعف يف قلب رشقيّة.

يستحّم. ويختار بدلتَُه بأناقة ِديٍك.

ويرشب قهوته بالحليب. ويرصخ

بالفجر: هيّا، وال تتلّكأ/

عىل هذا النحو اسـتنفد درويش، وقالئل غريه، كّل طاقات املبنى التفعييل، بحيث يبدو شـعرهم 

من النثر وما هو بنثر، كما أسلفنا، جاهدين يف إيجاد «بديل» إيقاعي لقصيدة النثر، بحيث يجوز 

جربان، 2010، ص. 23 – 39، وظهر املقال يف مواقع إلكرتونية كثرية أيضا.  28

وازن، 2006، ص. 80؛ انظر أيضا: درويش، 1999، ص. 22.  29

درويش، 2005، ص. 182-181.  30
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لنا اعتبار هذا اإليقاع املرحلة األخرية من الشـعر التفعييل قبل قصيدة النثر. بل يمكن القول إّن 

هذا املبنى اإليقاعي «الهجني» هو االستثناء الذي يؤّكد القاعدة: ال مناص يف مسار ابتعاد الشعر 

العربي عن اإليقاع الخلييل، تدريجيّا وباّطراد، كما أسلفنا، من الوصول إىل «املحّطة األخرية»، إىل 

إيقاع النثر؛ أو الرجوع بالشعر إىل أّمه وهي النثر، بكلمات درويش، بعد أن غدا املبنى التفعييل، 

بعـد مـا يقارب ثالثة عقود مـن ابتكاره، نمطيّا مكـرورا ال بّد من تجاوزه. وقـد تجاوزه فعال  

معظم الشـعراء يف العقود األخرية إىل إيقاع النثر، بحيث يمكـن اعتبار هذه املحاوالت لدرويش 

ورفاقه «القلعة األخرية» للشعر املوزون يف معركة طويلة محسومة سلفا.

درويش نفسه، وهو أبرز من واصل كتابة الشعر التفعييل حتى آخر أيامه، وحاول جاهدا «قتل» 

الـوزن فيه، كما رأينا يف املقتبَس أعاله، اعرتف غري مرة أن قصيدة النثر تعترب من أهّم منجزات 

الشـعر العربـي الحديث، وأنهـا أثبتت مرشوعيتها الجماليـة أيضا:31 «لم  أكّف عـن القول إّن 

قصيدة النثر التي يكتبها املوهوبون هي من أهّم منجزات الشعر العربي الحديث، وأنّها حّققت 

رشعيتها الجماليّة من انفتاحها عىل العالم، وعىل مختلف األجناس األدبيّة».

 يجدر بنا التأكيد هنا أن قصيدة النثر، وفق معيارنا اإليقاعي الخالص يف هذا املقال، تعني كّل ما 

 Prose) يكتبه الشـاعر متخّليا فيه تماما عن العروض الخلييل. هناك من يدعونه الشعر املنثور

 ،(Free Verse) وآخرون يدعونه الشعر الحّر ،(Poetic Prose) أو النثر الشـعري ،(Poetry

وكثريون اليوم يدعونه قصيدة النثر (Prose Poem ، أو Poeme en Prose بالفرنسية)؛ وذلك 

تبعـا للمصادر األجنبيّة التي يعتمدها الناقد، واملقّومات الفنيّة األخرى يف القصيدة. هذه األنواع 

جميعها، عىل اختالف رؤاها الفكريّة وأسـاليبها وشـعرائها، آثرنا يف معيارنا اإليقاعي الخالص 

هنا أن نطلق عليها قصيدة نثر، نظرا لشـيوع املصطلح املذكور أخريا يف كّل ما يكتب من شـعر 

ال يلتزم فيه كاتبه الوزن أو العروض الخلييل.

IX .

ذكرنا أعاله أن الظهور األول للشـعر الذي يتخّىل فيه كاتبه تماما عن الوزن الخلييل، ظهر ألّول 

مّرة يف نتاج املهجريني؛ ما يُعرف عادة يف تاريخ الشـعر الحديث بالشعر املنثور. إال أن الظهور 

األقوى واألبعد أثرا لهذا النوع من الشـعر كان يف أواخر الخمسـينات من القرن املايض، برعاية 

مجلة شـعر؛ وبفضل املجّلة املذكورة، والشـاعر أدونيس بالذات، شاعت هذه التسمية، قصيدة 

31   درويش، 2007، ص. 148.
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النثر، التي نطلقها يف مقالنا هذا عىل كّل ما يكتب من شعر ال يعتمد فيه مبدعه الوزن الخلييل.

ظهرت مجّلة شـعر يف بريوت سـنة 1957، ويف شـكل مجّلة فصليّة تُعنى يف األساس بالشعر، 

إبداعا ونقدا وترجمة. محّرر املجّلة كان يوسـف الخال، ويشاركه يف تحريرها والتنظري لنهجها 

نقدا وإبداعا، الشاعر السوري عيل أحمد سعيد/ أدونيس. كان لهذه املجّلة منهج  شعري شامل، 

يدعو يف األسـاس إىل تجديد القصيـدة العربيّة بـكّل مقّوماتها الفكريّة والفنّيـة، متأثّرا دونما 

شـّك بالشعريّة الغربيّة الحديثة، والفرنسـيّة منها بوجه خاّص. لذا، القت املجّلة، منذ صدورها 

حتّى احتجابها األّول سـنة 1964، معارضة عنيفة من أوسـاط سياسيّة وأدبيّة كثرية متنّوعة، 

حتّـى ليّخيّـل ملن يقرأ كّل ما ُكتب عنها، يف تلك الفرتة العاصفة من تاريخ الرشق األوسـط، أنّها 

مجّلة مشبوهة غايتها رضب الفكر العروبي/ االشرتاكي الذي هيمن آنذاك عىل املنطقة تماما:32 

«يمكن تمييز اتّجاهني سياسينّي يف تجّمع شعر. أّولهما اتّجاه قومي سوري[...] وثانيهما اتّجاه 

إقليمي لبناني [...] فعىل املستوى السيايس كان االتّجاهان يتّفقان اتّفاقا تاّما عىل معاداة فكرة 

«العروبـة» وكّل مـا يمّت إليها من أهداف وشـعارات وقوى سياسـيّة، وال يعرتفان بوجود أّمة 

عربيّة، وينظران إىل تاريخها وتراثها نظرة مغرقة يف السـلبيّة». ويكتب أدونيس، بعد سـنوات 

طويلة عىل إصدار شعر واحتجابها، فنحّس باملرارة التي عاشها ورفاقه يف تلك الفرتة، ولم تربح 

يف أعماق نفسـه:33 «لم يرتكوا تهمة إال تفّضلوا وخلعوها علينا، ال يف امليدانني السـيايس والثقايف 

وحسب وإنّما اتّهمونا كذلك يف سلوكنا وأخالقيّاتنا».

نادت جماعة شعر بالتجديد الشامل يف القصيدة العربيّة؛ يف رؤية العالم ومقاربة الحياة واللغة 

الشـعريّة عىل حّد سواء. إال أّن قصيدة النثر بالذات، أو كتابة الشعر دونما وزن، وهذا ما يهّمنا 

هنـا، احتّلت الصدارة يف سـجاالت كثرية بني املجلـة ومعارضيها. يقول أدونيـس:34 «حني كنّا 

نسـتخدم عبارة «شـكل شـعري جديد»، لم نكن نعني، بالرضورة، أنّه غري موزون أو موزون، 

بـل كنّا نعني أنّه يمثّل قطيعـة جماليّة مع التقليد، وقطيعة معرفيّـة يف آن». إال أّن «القطيعة» 

املزدوجة، التي نادى بها  أدونيس وجماعة شـعر، كان من شـأنها أن تفيض، يف آخر األمر، إىل 

«قطيعـة» أخـرى مع الوزن والتقفية يف القصيدة العربيّة، إذ يشـّكالن أبرز السـمات الفنيّة يف 

القصيدة «القديمة» ، وهو ما دعا املعارضني، يف رأينا، إىل الرتكيز عىل هذه املسألة بالذات.  

التّف حول مجّلة شـعر نّقاد وشـعراء كثريون وموهوبون، نذكر منهم عىل سـبيل املثال: أنيس 

32  مهدي، 1988، ص. 20- 21.

33   أدونيس، 1993، ص.146؛ انظر أيضا ترصيحا مشابها ليوسف الخال، مهدي، 1988، ص.21. 

34   أدونيس، املصدر السابق، ص. 90؛ وانظر أيضا ص. 173.
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الحاج، محّمد املاغوط، نذير عظمة، خليل حاوي، جربا إبراهيم جربا، خالدة سعيد، أسعد رزوق، 

باإلضافة طبعا إىل يوسـف الخال وأدونيس، قطبي هذه املدرسة التجديديّة إبداعا وتنظريا.  مع 

ذلك، لم يقّدر ملجّلة شعر أن تواصل صدورها سوى سنوات أربع، ولم يقّدر لنهجها الريادي يف 

كتابة القصيدة العربيّة الجديدة، بما يف ذلك التخّيل عن الوزن فيها، النجاح املرجّو بحيث يشّكل 

التيّار املركزي يف الشعر العربي آنذاك.

يمكن القول إّن مدرسة شعر ظهرت قبل عرصها؛ يف ظروف سياسيّة وفكريّة وأدبيّة غري مواتية، 

ولـذا كان من الصعب، بـل املتعّذر، عليها أن تنترص انتصارا واضحا. ففي أواخر الخمسـينات 

كانت النارصيّة، بخطابها القومي االشرتاكي، مهيمنة عىل الرشق األوسط تماما، سياسيّا وثقافيّا 

وأدبيّا. وكان «االلتزام» يف الثقافة واألدب والصحافة سالحا رضوريّا يف النضال ضّد االستعمار 

والرجعيّة. فكيف ملدرسة شعريّة بعيدة عن هذه املعركة كّل البعد، «تدعو اآلخرين إىل شعر بال 

رسـالة، وإىل التنّصل من التزاماتهم، ومن القضايا التي يؤمنون بها، ولكنّها تغّض الطرف إذا 

كان للشعر رسالة أخرى، وتقبل التزاما من نمط آخر، وما هو إال (االلتزام) الرسيايل»35 – كيف 

لها أن تالقي النجاح واالنتشار يف هذه الظروف؟ 

ثّم إّن قصيدة النثر، يف مجّلة شـعر، ظهرت يف أواخر الخمسـينات، كما أسلفنا، ولم يكن املبنى 

التفعيـيل الذي أخذ به شـعراء قوميّون واشـرتاكيّون بـارزون، قد انتهى بعد مـن معركته مع 

األوسـاط التقليديّة، ولم يسـتنفد بعد كّل طاقاته. فكيف يكون «القفز» فجأة إىل شـعر بدون 

وزن، بينما كثريون من النّقاد والشـعراء ما زالوا يقاومون برضاوة الشـعر التفعييل رغم إبقائه 

عىل الوزن والقافية؟ لهذه األسـباب املوضوعيّة والذاتيّة، فإّن مدرسـة شـعر، بما فيها قصيدة 

النثر أيضا، لم تنبت آنذاك يف البيئة املواتية، كما أسلفنا، فكان نصيبها االندحار مؤقتا، لتعود إىل 

الظهور بعد عقود الحقا،  يف بيئة مهيأة الستقبالها وازدهارها أيضا.

هكـذا توّقفت مجّلة شـعر عن الصـدور يف أوائل السـتّينات، وأرجئ مرشوعهـا الفنّي لتجديد 

القصيـدة العربيّـة. مع ذلـك، ال يمكن إنكار الدور الحاسـم الذي قامت به مدرسـة شـعر يف 

ضعضعة املواضعات الفنيّة السـائدة، ويف رسـم معالـم الطريق، إبداعا وتنظـريا، أمام الجيل 

التـايل مـن املبدعني يف الربع األخري من القرن العرشين، ليحّقق هؤالء بدورهم طموحات شـعر 

الفنيّـة، بما فيها قصيدة النثر، أو القصيدة دونما الوزن الخلييل، عىل اختالف مناحيها الفكريّة 

واألسلوبيّة.

35   مهدي، 1988، ص. 40.
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X .

لـم تكن غايتنا بالطبع، يف مقالنا القصري هذا، الوقوف عىل املقّومات الفنيّة األخرى التي رافقت 

تطّور اإليقاع الشعري، من مرحلة إىل أخرى ومن شكل إىل شكل. لكن من املسّلمات أّن كّل شكل 

إيقاعي جديد لم يكن ليتحّقق بمفرده، بل كان مرّكبا واحدا يف منظومة جديدة متكاملة، بحيث 

يجوز لنا التعميم بأّن مسـار تطّور اإليقاع يف القصيدة العربيّة هو أيضا مسـار تطّور الشعريّة 

العربيّة بوجه عاّم، بما يف ذلك بعض االنحرافات الطفيفة والقفزات يف هذا املسار طبعا.

نخلص إىل القول أخريا إّن إيقاع القصيدة العربيّة، يف العرص الحديث، تطّور من األوزان الخليليّة 

الجهرية، تدريجيّا ويف اّطراد، كما أسلفنا،  حتّى وصل يف العقود األخري إىل إيقاع النثر / قصيدة 

النثـر. ال يمكن ألحـد أن ينكر اليوم أّن قصيدة النثر هي قصيدة املرحلة الراهنة. وإذا كان كثري 

من املتسّلقني يكتبون غّث الكالم زاعمني أنّه قصيدة نثر، فقد عرف الشعر، عىل امتداد عصوره 

وأشكاله، متسّلقني كثريين ذهبوا جفاء، وبقي من الشعر ما هو جدير بهذه التسمية. ذلك أيضا 

ال يضـري قصيدة النثر، وال عرشات املبدعني املوهوبني الذين يكتبون قصيدة النثر واعني أّن هذا 

التحـّرر من الـوزن والقافيه يحّملهم مسـؤوليّة كربى يف االرتقاء بالشـعر، رؤية ومبنى ولغة، 

بحيث يكون يف مقّوماته الفنّية األخرى وإيقاعاته الجديدة املبتكرة، «تعويض» عن الوزن الذي 

تخّىل عنه. 

غلبة قصيدة النثر ال تعني، بالطبع، أّن األشـكال األخرى سـتزول تماما، وبرسعة. حتّى الشعر 

العمـودي مـا زال بعضهم يمارسـه زاعما أنّه الشـعر ال غريه. بعض النّقاد والشـعراء ما زالوا 

يّرصون أيضا عىل أّن الشـعر ال يكون دون وزن، ويعنون الوزن الخلييل طبعا. هؤالء جميعا ما 

زالوا يعيشون  معارك األمس؛ ال يريدون أن يدركوا ما أدركه املفّكر املرصي محمود أمني العالم، 

يف آخر مقالة كتبها قبل وفاته، من رضورة تجاوز الوزن التقليدي املسـتقّر إىل إيقاعات جديدة 

مبتكـرة:36 «إّن القيمـة اإلبداعيّـة يف تقديري ال تتحـّدد باألوزان فقط أو باألوزان أساسـا التي 

تمنحها رشف االنتسـاب إىل الشـعر. فالواقع أّن قصيدة النثر أصبحت بالفعل قيمة إبداعيّة يف 

عرصنا الراهن. فقد أصبح اإليقاع يف مختلف أشكال التعبري األدبي والفنّي [...] أكرب من مجّرد 

إيقاع وتكرار منتظم لوحدات قياسـيّة متسـاوية حسـابيّا وزمنيّا. لقد تمـّرد فّن التصوير عىل 

قاعدة املثّلث الذهبي، وخرجت العمارة الجديدة عن التجانس والتوافق والسيمرتيّة إىل عمارة ما 

يسـّمى بما بعد الحداثة. وكذلك قصيدة النثر. هذا هو املفهوم الذي أراه محّققا للشعر طبيعته 

36  العالم، 2009؛ وانظر أيضا: اليازجي، 1993، ص. 167- 168.
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الخاّصة. إنّه ليس إلغاء إو إسقاطا ورفضا إليقاعات األوزان الشعريّة املختلفة واملتنّوعة، وإنّما 

هو انفتاح وتطوير إبداعي للشعر يتجاوز حدوده ورشوطه الوزنيّة التقليديّة املنتظمة واملنّسقة 

واملستقّرة واملوّحدة عىل تنّوعها، إىل إيقاعات متنّوعة وقيم ورؤى مختلفة وجديدة».   
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جوانب سوريالية يف القصيدة العربية الحديثة

ة» و «هوية» ألنيس الحاج من خالل قصيد «ترتيلة مبع

أميـنـة حـسـن

مجمع اللغة العربية، حيفا

تحـاول هذه الدراسـة1 أن ترصد تأثـريات التيار السـوريايل الذي بدأ يف فرنسـا عىل القصيدة 

العربية الحديثة، فرأينا بداية أن نعرض لحيثيات هذا التيار أو الحركة التي تأسسـت يف فرنسا 

يف أعقـاب الحـرب العاملية األوىل، بمـا يف ذلك أهم روادهـا، بيانها األول ومميزاتها يف الشـعر، 

وهـو موضـع اهتمامنا. من ثـم تعرضنا لبوادر ظهورهـا يف أقطاب العالـم العربي والظروف 

االجتماعية-الثقافية التي هيأت الجو السـتقبالها وممارسـتها فعليًا سواء يف الفن أو األدب، مع 

األخـذ بعني االعتبار أنها لم تُمارس بحذافريها يف العالم العربي كما حصل يف فرنسـا ألسـباب 

اجتماعية-سياسـية ودينيـة. وللوقوف عىل الجوانب السـوريالية يف القصيدة العربية الحديثة، 

رأينا أن نتناول بالدرس والتحليل قصيدتني2 للشاعر اللبناني أنيس الحاج الذي يُعترب أول شاعر 

عربي يكتب قصائده متأثًرا بالسـوريالية، نتيجة انكشـافه عىل الثقافة الفرنسية وتأثره بأعالم 

السوريالية يف ذلك الحني. 

نُـرشت أجزاء من هذا املقال يف أطروحة مقدمة يف جامعة حيفا لنيل اللقب الثاني يف اللغة العربية بإرشـاد بروفسـور   1

رؤوبني سنري. راجع: حسن، 2009.

راجع يف هذا املقال املالحق التي تحتوي عىل نص هاتني القصيديتن كامالً من ديوان الحاج األول لن. الحاج 1994.   2
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I .يف السوريالية الفرنسية: نشأتها وأهم مبادئها

نشأت الحركة السوريالية يف فرنسا عام 1924 بفعل جملة من العوامل االجتماعية والسياسية 

والثقافية املتشابكة. وكانت الحرب العاملية األوىل باألساس عام 1917 قد خلقت األجواء التمهيدية 

لقيام السـوريالية من خالل مسـتويات مختلفة. بداية عندما دفعت بأبناء الشـعوب املشـرتكة 

فيها إىل التجند يف سـبيل الدفاع عن أوطانهم. ولم يقف الشـباب الفرنيس مكتوف األيدي أمام 

هذه التحركات. هناك بالذات التقى املؤسسـون األوائل للسـوريالية، من بينهم زعيمها الروحي 

 (Philippe soupault) (1966-1896)، وفيليب سـوبو (Andre Breton)أندريـه بريتون

(1990-1897)، ولـوي أراغون(Louis Aragon)  ( 1982 -1897)،3 لنتمكن من القول إن 

ساحة الحرب تحولت إىل ساحة لقاء بني املؤسسني ليعيشوا الظروف ذاتها ويخلصوا إىل نتائج 

موحدة.

واألمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسـب، بل إن طبيعة عمل بريتون كطبيب معالج يف املشـفى 

 Sigmund)  العسكري، فتح أمامه الفرصة لالطالع عىل مؤلفات عالم النفس سيجموند فرويد

Frued) (1856-1939)، وال بد لنا أن نذكر يف هذا املقام أن السـوريالية قامت أول ما قامت 

عىل أسس مستوحاة من علم النفس الحديث،4 ومن هنا التفت بريتون إىل أهمية الحلم والهلوسة 

يف طريق الكشـف عن وظيفة الفكر الحقيقية.5 األمر الذي عمقه بريتون فيما بعد وطوره حتى 

أصبح الحلم أحد أركان السوريالية األساسية، كما سيأتي يف صفحات الحقة.

من جهة ثانية، أدت الحرب إىل قيام السوريالية بصورة غري مبارشة، وذلك بعد أن فرضت واقًعا 

جديًدا أساسـه الدمار يف مرافق الحياة املختلفة، وال يبرش إال بالقهر واإلحباط ويدفع باإلنسـان 

ملساءلته ومساءلة كل املعطيات واملعتقدات السائدة يف حينه.

كانـت إقامة الحـركات الفنية والثقافية من ضمن اإلمكانيات التي اسـتُخدمت للرد عىل الحرب 

والتصدي لواقعها الوليد أمالً يف بناء واقع جديد مطلبه األول حرية وكرامة اإلنسان.

ولعـل الحركة الدادئية6 (Dadaism) أبـرز تلك الحركات املنبثقة عن واقـع الحرب األوىل، مع 

. Williams, 1987, p. 16 :عن الشعراء السورياليني الذين جندوا خالل الحرب يمكن مراجعة  3

أمهز، 1996، ص 267.  4

.Williams, 1987, p. 16  5

الدادئيـة حركة فنية ثقافية تأسسـت يف زيورخ عـام 1916 بعد أن قامت مجموعة من الشـباب باللجوء إىل هذه البلد   6

 (1896- 1963) (Tristan Tzara) هربًا من الحرب العاملية وأهوالها. من هؤالء نذكر: زعيمها األول تريسـتان تزارا
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التأكيـد عىل تطرفها يف مواقفها ومبادئها سـيما مبـدأ العبثية املطلقة الذي نـادت به كمنطلق 

أول لهـا. ولسـنا بصدد التطـرق إىل هذه الحركة بـكل حيثياتها، إال أن ما يهمنـا يف هذا الباب 

أن السـوريالية اسـتوحت مـن الدادئية معظـم مبادئها ما جعـل الكثري من النقـاد يعتربونها 

شـكًال آخر من الدادئيـة.7  بل أكثر من ذلك، فإن مؤسسـيها كانوا أفـراًدا يف الحركة الدادئية، 

من بينهم بريتون، أراغون، سـوبو، بول إيلـوار (Paul Eluard) (1952 -1895) وغريهم.8                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                            

بعد أن الحت بوادر نهاية الدادئية، كانت األجواء تمهد لظهور السوريالية كصيغة أكثر إيجابية 

وبنـاًء مـن الدادئية. فنرش بريتون عام 1924 بيانها األول9 يعرف فيه السـوريالية10 من حيث 

هي «آلية نفسية محضة، يُلتمس بواسطتها التعبري، شفويًا أو كتابيًا، أو بأي طريقة أخرى عن 

وظيفـة الفكر الحقيقية. إمالء الفكر، يف غياب كل رقابة يمارسـها العقـل، وخارج كل اهتمام 

 (Richard مـن رومانيـا، مـن أملانيا ريتشـارد هيولسـنبك (Marcel Janco) (1895- 1984)  مارسـيل جانكـو

  (Hans Richter) (1927 -1886) وهانس ريخرت (Hugo Ball) (1974 -1892)، هيوغـو بال Huelsenbeck)

(1976 -1888)، ومـن اإللـزاس هانـس آرب (Hans Arp) (1966 -1886). راجع: أمهـز، 1966، ص 247. أما 

مصطلـح الدادئية فيقول هانس آرب إن اسـتخدامه للمرة األوىل كان عندما اصطحـب أطفاله يف أحد املقاهي، فأطلق 

تـزارا تلك اللفظـة لتدل عىل املعنى الطفويل أو العبثـي، لتكون العبثية مبدأها يف كل يشء. ولـم تكن انطالقة الدادئية 

انطالقة فنية أو أدبية، بل إن االشـمئزاز من الواقع، يف رأيهم، الذي أفرزته الحرب الكربى كان املحرك األول لنشـاطها. 

هـذا الواقـع املقزز، عىل ما يعتقدون، لم يحقق سـوى الخيبة مـن النظام املعييش القائم عىل اإليمـان بالوطن والدين، 

ونظـام الحيـاة الذي تقوده النخبة الربجوازية ال يقدم رؤية واضحة للمسـتقبل القادم. وعليه، رأت الجماعة األوىل من 

الحركة، أن إمكانية البدء من جديد تقوم باألساس عىل تقويض وهدم الراهن واملعيش. من هذا املنطلق يعرف أحدهم 

 Carrouges, 1974, :مفهـوم الدادا عىل أنه الرغبة يف إعادة السـلطة للواقع من خالل خلق واقع فوقـي جديد. راجع

p. 5. ومما ال شـك فيه، أن هذا املنطلق جعل الحركة تمجد مبدأ العدمية معادالً موضوعيًا، وتكفر بغاية الفن واألدب، 

 Matthews, 1965, :ألنهمـا تأطرا بأطر اجتماعية تقليدية وبرجوازية ما كانـت تمقته الدادئية يف املقام األول. راجع

pp. 20- 22, 2؛ أمهـز، 1996، ص 252. لكـن الحركة، بتطرفها هذا، وسـلبيتها حيال األمور، وكذلك عدم الوضوح 

والرتابـط يف مبادئها، يف رأي البعـض، جعل كثريين يتخلون عنها مبرشين بنهايتها وببداية الحركة السـوريالية (من 

بينهـم بريتون الذي كتب مقالة يـودع فيها الدادئية ويعرض خيبة أمله منها. راجع: غريب، 1993، ص 38)، لينتهي 

.Dachy & Marc, 2006, pp. 89-90 :عرص الدادئية بصورة نهائية عام 1922. راجع

  .Matthews, انظـر عل سـبيل املثـال : غريب، 1993، ص 30 ؛ داغـر، 1979، ص 29؛  أمهـز، 1996، ص  274؛  7

1965, p. 41

.Hopkins, 2004, p. 14  8

.Breton, 1969 :لالطالع عىل نص البيان الكامل، راجع  9

 (Guillaume Apollinaire ) من املفيد يف هذا املضمار االلتفات إىل مصدر مصطلح السـوريالية املنقول عن أبولينري  10

 (1918-1888) عندمـا ابتكـر الكلمـة ألول مـرة يف مرسحيتـه (Les Mamelles de Tiresias) « نهـدا ترييـزا»، 

والسـوريالية كلمة منحوتـة Surrealism تعني فوق الواقع. وكان أبولينري باسـتخدامه هذا يبرش بجمالية جديدة يف 

الفن واألدب أثرت فيما بعد بالجيل الجديد، (راجع: وهبة، 1984، ص 202)،  ليؤكد بريتون يف البيان عىل هذا التأثري 

واستخدام املصطلح تكريًما له. 
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جمايل أو أخالقي».11

إىل جانـب هذا التعريف يعدد بريتون يف البيان األركان األساسـية للحركة ومجاالت اهتماماتها 

مثـل الخيال، الحلم، الحرية، الكتابة اآللية، املرأة والحب وأمور أخرى نذكرها بصورة تفصيلية 

عىل نحو ما ييل:

إن طريق الشـعر لدى السـوريايل ليس إال محاولة الكتشاف العوالم الخفية الباطنية لدى . 1

اإلنسـان. وينفلت هذا االكتشـاف من كل ضوابط العقل ورقابته، سامًحا للتجربة أن تعرب 

عن نفسـها بمجراها الحقيقي. والشعر، إىل جانب الفن، كان أهم انشغال لدى السوريالية 

إذ سعت، كما الدادئية، لتحطيم نظام الكنيسة الذي أثر بدوره عىل الشعر وسخره للروح 

املسـيحية، وعوض ذلك آمن السـورياليون أن الشعر نشـاط ذو مفعول سحري يؤدي إىل 

تحقيـق كلية اإلنسـان والعالم. وحتى يحقق الشـعر ذلك يُنظر إليـه كفعل خروج وهدم 

وتجاوز لكل التفسـريات والتمنطق السـائد حتى يعيد بلورة الواحد الكل يف صيغة تخلو 
من التناقض.12

إن السـماح ومنح الفرصة للتجربة أن تروي ذاتها بانسـياب دون عرقلة قد رافقه ظاهرة . 2

الولوج إىل عوالم الالشـعور، إذ ال يخلو صميم اإلنسـان مـن الكوابيس، والقلق واملخاوف 

الكثـرية التي تصدر عنهـا يف املحصلة األخرية صور ذهنية تفـزع وتزعزع قارئها، وعليه 
يبدو جو القصيدة السوريالية جًوا مشحونًا بالتوتر واإليقاع النفيس الرسيع.13

يف أعقـاب ذلك تتحدث القصيدة السـوريالية عن تجربة جديـدة مغايرة للتجربة العادية، . 3

وهي نفسها تلك التجربة ملحاولة شق طريق جديدة للمعرفة، إيمانًا بالقصيدة السوريالية 
كآلية خالصة لتأدية مهمة الفكر الحقيقية.14

أدونيـس، 1995، ص257. انظـر أيًضا: داغر، 1979، ص 36؛ وهبـة، 1984، ص 202؛ غريب، 1987، ص 863؛   11

.Preminger, 1974, p. 821 أمهز، 1996، ص 267؛

12  بيكر، 2003، ص 264- 266. هذا ويعتقد أحد الباحثني، أن السـوريالية، عرب هذه الطريق يف القصيدة، سـتمكن من 

اللقاء بني منطقة الوعي والالوعي. فإذا سمح العقل أو املنطق للشعر أن يقول ما يريد بعفوية ودون عراقيل، فإنه بال 

 .Cardinal, 1977, p. 73 :شك سيتمكن من الوصول إىل منطقة الالوعي. راجع

13  كما أسـلفنا، فإن ظهور طب النفس الحديث وطرق العالج شـّكال وسـيلة لدى السـورياليني للكشـف عن هذا العالم 

الباطني. وسـنعالج يف مراحل متقدمة قصيدة ألنيس الحاج بعنوان هوية، وهي مثال واضح النعكاس قلق وهواجس 

الشـاعر ضمن القصيدة. ضمن الحديث عن تزامن ظهور السوريالية وعلم النفس الحديث، راجع: غريب، 1987، ص 

.217 -216

إن تعريف السـوريالية باألسـاس ينطلق من كونها وسيلة يف سـبيل البحث عن وظيفة الفكر الحقيقية واملنافية للخط   14
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تستقي القصيدة السوريالية مادتها باألساس من األحالم (أحالم النوم واليقظة)، والخيال . 4

ذي الطاقـة الذهنية الذي يقابل الفكر املتعلَّم واملكتََسـب ليكون بدوره الفكر السـوريايل. 

والخيـال عزيز عىل السـوريالية حتى أن بريتـون خاطبه قائالً: «أيهـا الخيال العزيز، ما 

أحبـه فيك عىل وجه الخصوص، أنك ال تسـامح». فالخيال مادة ال يمكن لجمها أو التغيري 
يف مجرياتها.15

إن الخيـال الـذي صـدر يف الكثري من األحيان لدى السـورياليني عن األحـالم، قد وجد آلة . 5

إضافيـة لوالدتـه، وهي تلـك الكتابـة األتوماتيكية، اآللية النفسـية املحضة التـي اتبعها 

السورياليون ورفضوا تنقيح ما نتج عنها من مادة أدبية أو فنية، وهكذا سمحوا ألقالمهم 

ل ويوثَّق  أن تنثال دون أية رقابة أو رادع، فما يمليه الفكر الباطني واللسـان هو ما يسـجَّ
منفلتًا من ضوابط العقل.16

لقـد أدى السـعي وراء الوصول إىل الحقيقة العليا بالنسـبة للسـوريايل، إىل توظيف آلية . 6

أخـرى جعلت السـوريالية تهتم كذلـك بعالم الجنـون، ذلك العالم الذي تسـقط فيه كل 

الخطوط والحواجز بني الحقيقة والوهم، وتنفلت من سيطرة العقل والوعي مخلية املكان 
للقوة الالواعية املندفعة بفعل الحرية للظهور يف شمس النهار.17

تعرب القصيدة السـوريالية عن ثورة عارمة ضـد الكثري من جوانب الحياة املتعددة. فمثالً . 7

ثارت عىل كتلة املشـاعر التقليدية واملجرتحة. وثارت عىل الحضارة التي سـعت إىل تكبيل 

غرائـز اإلنسـان ورغباته، وأرادت قبالـة ذلك، أن ترد اإلنسـان إىل صريورته األوىل، حالته 

الوحشـية التـي كان عليهـا نازعة عنه األغالل األدبيـة واألخالقية، وعليـه فاقت القصيدة 

الذي ينطلق منه العقل واملنطق. وتقوم السـوريالية بتوظيف كل اآلليات املتاحة التي تمكنها من الوصول إىل املعرفة، 

معرفة الذات اإلنسانية، وكذلك معرفة الكون، وهي طريق تدرك أن التجربة واملغامرة يقودان بال شك لكل ما هو خفي 

أو مجهـول. وتجدر اإلشـارة يف هذا املضمـار، أن أدونيس وآخرين غريه، قد قابلوا بني الصوفية والسـوريالية من هذا 

الوجه. ذلك أنهما مذهبان يسعيان باألساس لتحقيق املعرفة، إنما تختلف الوسائل التي يتم توظيفها يف سلوكهم طريق 

املعرفة. راجع: أدونيس، 1995، ص 15-9، 73-39.

.Breton, 1969 :للتوسع، راجع البيان السوريايل األول  15

16  من املهم التأكيد عىل ارتباط الكتابة اآللية بالسـوريالية، إذ هي محركها األول، ومنها استمدت السوريالية تعريًفا لها، 

لتصبح بعد ذلك عموًدا من عواميدها األساسية التي ال تقوم بدونها. ومن الجدير ذكره أن الكتابة اآللية ال تعني غياب 

املعنى، إنما عىل العكس من ذلك، سـيما وأنها ترتبط بعالم اإلنسـان الداخيل، من هنا تكون هي نفسها أكرب مصدر يتم 

من خالله تفسري اإلنسان ومشاكله. للتوسع، راجع: عطية، 1981، ص 156-155.

راجـع: Matthews, 1982, pp. 21-36؛ غريـب، 1987، ص 213-214، ويف نفس املقال، نالحظ أن عامل الجنون   17

يف السوريالية لم يقترص عىل الشعر، إنما امتد لينغمس يف الفن أيًضا.
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السـوريالية حدود الحرية، وتضمخت بلغة بدائية، غرائزية، وإيروتية إىل حد كبري خالقة 

بذلك قاموًسـا شـعريًا جديًدا ليحل محل اللغـة التقليدية التي باتت هدًفـا للهدم. بالتايل 

ركزت السـوريالية عـىل مواضيع مهمة كثرية دار محورها باألسـاس حـول الحب، املرأة 

والشـهوة. وقد سـبق أن أكد السـورياليون عىل سلطة الشـهوة املطلقة واعتربوها أساس 

الوجـود بل الوجود كله ألنه بتحريرها وإطالق العنان لها تقرص املسـافة بني األنا واألنت. 
وكان الشعر السوريايل يف ضوء ذلك، شهواني املعجم.18

ومن املفيد يف هذا السياق أن نشري إىل أن املعجم الشعري السوريايل، عدا عن كونه متشًحا 

بالشـهوة، قد حظي باهتمام كبري من جانب الشعراء السـورياليني الذين أرادوا خلق لغة 

جديـدة. ونالحـظ أن هذا االهتمـام قد أخذ له مكانًا غري بسـيط يف قصائدهـم، لذا نراهم 

ينـادون بهدم ورفض اللغة التقليدية واسـتبدالها بأخرى أكثر جـدة وحيوية، ومن جهة 

أخـرى، كانت قصائدهم نفسـها تتميز بهـذه اللغة الجديدة. من هنا يمكننا أن نشـري إىل 
تكثيف السورياليني من توظيف املستوى امليتا شعري يف قصائدهم.19

املـرأة والحب- إن هذا املحور كان الوجه اآلخر للشـهوة. والحب عىل وجه الخصوص كان . 8

بالنسـبة للسـورياليني املعادل للشـعر، بل إن الحب هو الشـكل األول والبسيط للشعر يف 

نظر بريتون. والحب الجسدي20 بني الرجل واملرأة املبني عىل الرغبة والشهوة الجارفة هو 

الـذي يقود إىل املعرفة، ألن املعرفة وفق الرؤية السـوريالية تتحقق عرب الرغبة. وكما أنها 

تحقق املعرفة كذلك تمنح اإلنسان كليته وتحميه من هول التناقضات والثنائيات املتعددة. 

لذا كان من املهم لدى السورياليني أن يحافظوا عىل ظهور الحب يف قصائدهم، خاصة مع 

املرحلة التي أعلوا بها من شـأن الحب ليكون مقام الدين بقداسـته، وبالتايل أعادوا للشعر 

قداسته بتقديسهم للحب، ليصبح إىل جانب الشهوة من أهم عنارص الشعر السوريايل.

وللمـرأة حضور بارز يف القصيدة السـوريالية، فبها يحقق السـوريايل وحدويته وكليته، 

خاصة مع تقديس الحب واإليمان باإليروتيكا كمحرك السوريايل للبحث، واملعرفة وتحقيق 

الذات. وجد السـوريايل باملرأة الهدف والوسـيلة. فاملرأة هي التي تعيد للسـوريايل براءته 

بيكر، 2003، ص 266-265.  18

لقد تناول الباحث باسـيليوس بواردي املسـتوى امليتا شـعري يف قصائد أنيس الحاج، وسـنأتي عىل ذكر ذلك يف فصل   19

.Bawardi, 2007 :قادم. راجع

يرى محمد صابر عبيد أن فكرة الجسد يف الشعر تشكلت بسبب الوعي الثقايف واالجتماعي، الذي أتاح للسان الجسد أن   20

يتحدث. وهو ما أطلق العنان لرغبة اإلنسان ليواصل بحثه عن لحظة التوازن. عبيد، 2005، ص 93.



[ 39 ]

جوانب سوريالية يف القصيدة العربية الحديثة

وطبيعته األوىل. وهي التي تمكنه من تحقيق الرغبة الجنسـية والشهوانية منها، وتساعده 

عىل كرس التابوهات وولوج املناطق العذراء. لذا امتأل الشعر السوريايل بالحديث عن املرأة 

وتفاصيل جسـدها. ولـم يكن لحب الرجل للمرأة واشـتهائها بديل، إذ قالت السـوريالية 
بوجود اآلخر املختلف – املرأة، ليكمل األنا يف واحد كامل.21

يف ضـوء ذلك كان الدين الذي لم يعد بتلك القداسـة لدى السـوريالية، مسـتهدًفا ومتلقيًا . 9

لحمالت هجومية رشسة من قبل السورياليني باعتباره قديًما، تقليًدا ومتعلًقا بذلك الواقع 
الذي أرادوا تقويضه وتأسيس آخر فوقه.22

ختاًما نقول، إن السـوريالية كانـت حركة أكثر تنظيًما وإيجابية مـن الحركة الدادئية، ويعود 

الفضـل يف ذلك أوالً إىل زعيمهـا أندريه بريتون من خالل تخطيطـه املربمج ألهداف الحركة يف 

سـبيل تحقيق واقع جديد، أعانه عىل ذلك نرش البيانات وتأسـيس املجالت بمسـاندة زمالئه يف 

الحركة، والتي انطوت عىل روح ثورية مكنتها من االنتشـار خارج حدود فرنسـا، حتى ليمكن 

اإلشارة إىل تأسيس حركات سوريالية يف دول مختلفة من العالم.

II .بوادر ظهور السوريالية يف العالم العربي
لم يكن العالم العربي بمعزل عن هذه التطورات، فقد شهدت دول عربية متفرقة بوادر لظهور 

السـوريالية مـن خالل إقامـة الجماعات أو النشـاطات الفردية. فنالحظ مثالً تأسـيس حركة 

سوريالية مرصية نهاية عام 1938 حملت اسم جماعة «الفن والحرية»،23 لكن هذه الحركة لم 

تعّمر كثريًا، وأهم األسباب التي أدت إىل ذلك هو قيامها بانتهاج الفرنسية باألساس لغة للكتابة 

واإلبداع ما جعلها بعيدة بعض اليشء عن أجواء الثقافة العربية والتأثري فيها، األمر الذي قادها 

إىل هامش الحركة الثقافية بفعل تجاهل املثقفني العرب لها.24  

يف العراق من جانب ثاٍن، عنت مجلة الفكر الحديث الصادرة عام 1945 بنرش مقاالت ونصوص 

بيكر، 2003، ص 266-270. حني اعترب الصويف الله املحبوب الذي يود االتحاد بل التاليش به، وجد السوريايل أن املرأة   21

.Ladimer, 1980 :هي تلك املحبوبة التي يحقق ذاته ووحدته من خاللها. عن أهمية املرأة لدى السورياليني، راجع

يمكنك أن تراجع عىل سبيل التمثيل، البيان الذي أصدرته مجموعة سوريالية عربية عام 1975 فيه يظهر العداء التام   22

http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article :للدين وقطع كل الصالت بـه

&sid=27969

.Beranek, 2005 ملزيد عن هذه الحركة، وعن املؤسسني واملثقفني الذين انضووا تحت لوائها، راجع: غريب، 1986؛  23

.Beranek, 2005, pp. 217-218  24
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تعطـي باملجمل فكرة عـن الحركات الفنية واألدبية العاملية الشـائعة يف حينه، ومن بينها، ُفتح 

املجال ملعرفة السوريالية عن كثب من خالل التعريف بها وبأعمال روادها حتى أمكن لبعضهم 

ممارسـتها حياتيًا وفنيًا.25 عىل أن األوضاع السياسـية واالجتماعيـة يف العراق يف النصف األول 

من القرن العرشين لم تسـمح النتشار السوريالية فيها بكل حذافريها، ليعود هذا الظهور بقوة 

يف السـتينات.26 حينها ظهر رعيل جديد من الشـعراء العراقيني الشباب الذين تميزوا برؤيتهم 

الجديدة للواقع ولألدب وهم من أُطلق عليهم اسـم السـتينيني.27 وألن أفكار بعضهم التي كانوا 

يروجون لها لم تكن مستسـاغة لدى الذائقة االجتماعية العامة، آثر أو أُلزم قسم منهم عىل ترك 

بالده والهجرة إىل األقاليم األوروبية. وكان األبرز من بينهم هو الشاعر عبد القادر الجنابي (ولد 

1945) الذي تبنى السوريالية منهًجا حياتيًا وما زال يمارسها يف باريس بعيًدا عن وطنه األصل 

بحريـة أكرب مما يتيحه العالم العربي. وكان نشـاطه حافالً ومرتاوًحا مـا بني الكتابة اإلبداعية 

ومنهـا ديـوان حياة ما بعـد الياء (1995)، وبني الدراسـة النقدية ومنها رسـالة مفتوحة 

إىل أدونيـس يف «الصوفيـة» والرسيالية ومدراس أدبية أخـرى (1996) وإصدار املجالت 

السـوريالية ومنهـا مجلة الرغبة اإلباحية عـام 1973، النقطة عـام 1982 وفراديس عام 

1990. حاولـت هذه املجالت تغطية النشـاط السـوريايل عامة بما يف ذلك املحـاوالت الكتابية 

للجنابي وغريه من الشـعراء الذيـن آزروه عىل إصدارها.28 عىل أنها بقيـت بعيدة عن التأثري يف 

سـاحة األدب العربي لعدم وجود هذه املجالت أساًسـا يف إحدى الـدول العربية من جهة، ومن 

جهة أخرى، فإن الجنابي، رغم اقرتاب نشـاطه من املرشوع السـوريايل الفرنيس، كان ينرش ما 

يريـد غري آبه باألصداء التـي تحدثها كتاباته، األمر الذي لم يجرؤ عليه كتاب من الدول العربية 

ليثري بذلك حفيظة الذائقة العربية.

يف قطر آخر من العالم العربي، وجدت السـوريالية دفيئة يف لبنان كأحد إفرازات مجلة شعر29 

التي كان قد أسسها الشاعر يوسف الخال (1917-1987) مع أدونيس (ولد 1930) عام 1975 

لينضم إليهما فيما بعد كل من نذير العظمة (ولد 1930)، خليل حاوي (1925-1982)، أنيس 

الحاج (ولد 1937) وغريهم.30 ولسـنا يف موقف املتقيص لهذه املجلة بكل حيثياتها، إنما يهمنا 

أن نؤكـد عىل وجهتها الحداثية بهدف خلق مناخ ثقـايف مختلف يحاول التوليف ما بني الثقافة 

25  راجع يف هذا الباب: مهدي، 1995، ص 25-14.

26  راجع: مهدي، 1995، ص 31-26.

27   للتوسع حول هذه املجموعة من العراقيني املثقفني راجع: عمري، 2000.

28  غريب، 1993، ص 85-77.

29  للمزيد عن هذه املجلة راجع: بواردي، 2003؛ الفاخوري، 1989.

30  خري بك، 1986، ص 63.
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العربيـة والثقافـة الغربية، فتميزت أعداد املجلة عىل امتداد فـرتة صدورها بنرش قصائد عربية 

األصل، وقصائد مرتجمة عن لغات أخرى،31 ومسـتجدات ودراسات مختلفة يف مواضيع الشعر 

الحديـث.32 وقـد نجحت شـعر أن تكون بهذه الصيغـة، من أهم الدوافع التـي أدت إىل ظهور 

أشـكال كتابية جديـدة، وما يرتتب عىل ذلك من تغيري عىل املسـتوى التقني واملضموني للنص. 

وإذا كنا نتحدث عن السـوريالية بالذات، شـكلت شـعر واجهة للقارئ ومنربًا للكاتب لعرض 

مفهوم السـوريالية وملمارسـتها كتابيًا، فظهرت عـىل صفحاتها ترجمـات لنصوص بريتون، 

إيلوار، أراغون وغريهم من السـورياليني الفرنسيني.33 وقد برزت باألساس تأثريات السوريالية 

عىل أنيس الحاج وشـوقي أبي شـقرا (ولد 1935) اللذين دأبا عىل ترجمة نصوص سـوريالية، 

ويف املقابل رشعا بالتأليف وفق مالمح مشـابهة للقصيدة السـوريالية الفرنسـية. وبذا، يظهر 

ديوان الحاج األول لن (1960)، الذي نسـتمد منه نماذج تطبيقية يف بحثنا، وفيه تربز جوانب 

السـوريالية بامتياز. أما أبي شـقرا فيصدر مجموعة ماء إىل حصان العائلة (1962)34 وهي 

أيًضا مجموعة قصائد تحتوي عىل مالمح سوريالية ال مجال إىل حرصها هنا.

مـن هذا املنطلق نجمـل القول أن السـوريالية يف العالم العربي بقيت محصـورة بني أفراد، ال 

تظهر إال عىل اسـتحياء، وقد يعود سـبب ذلك إىل الضوابط الدينية واالجتماعية التي منعت ذلك 

الدفـق مـن الحرية. وال بد لنا أن ننـوه أن كثريين يف العالم العربي يطلقون عىل أنفسـهم لقب 

سـوريايل، لكن هذا ال يعني بالرضورة صدق مقولتهم. وقد نعثر عىل مميزات سوريالية ضمن 

قصائد عربية حديثة لكن ذلك ليس كفيالً بمنحها هوية سـوريالية. فالسوريالية مرشوع ثقايف 

واجتماعي تام، لم يتبنه فعليًا أو حركيًا إال القالئل، مثل عبد القادر الجنابي الذي مكنه وجوده 

يف فرنسا من تلك الحرية.

وكان أنـيس الحـاج، من الجهة املقابلـة، قريبًا جًدا من هذا املرشوع، وقد سـاهم يف ذلك درايته 

باللغة الفرنسية واطالعه عىل ثقافتها، ليكون أول من يسلك نهًجا سورياليًا يف الكتابة يف العالم 

العربـي تجىل بداية عرب شـعر كقصائد متفرقـة حتى إصدار الدواوين املختلفـة. وإنه ليمكن 

31  يالحـظ بيضـون أن النص الفرنيس كان أكثر حظوة يف الرتجمة، وذلك عىل حسـاب النص األملانـي، واألمريكي، واإلنجليزي، 

واإليطـايل وغريه. ويعزو الباحث ذلك، إىل تأثر البعض بثقافة دون غريها وتبنيهم لها. راجع: بيضون، 1995، ص 74-71. 

ولعله يشري إىل مرتجمي النصوص يف املجلة ودرايتهم يف اللغات األجنبية. فمن خالل الفهرس الذي وضعه بواردي يف دراسته 

ملجلة شـعر، نالحظ أن الغلبة للنص الفرنيس وذلك من خالل الرتجمة التي أداها أنيس الحاج، وأدونيس، وشـوقي أبي شقرا 

وغريهم ممن اطلعوا عىل اللغة والثقافة الفرنسيتني. راجع: بواردي، 2003، ص 302-277.

32  بواردي، 2003، ص 68.

33  للوقوف عىل قصائد السورياليني يف مجلة شعر، راجع: بواردي، 2003، ص 302-277. 

34  أبي شقرا، 1962.
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للدارس أن يالحظ أن النربة السوريالية يف شعر الحاج قد خفتت بصورة تدريجية مع امتزاجها 

يف بعـض األحيان باملالمح الصوفيـة، وهو موضوع قائم بذاته ال يمكـن طرقه هنا، بل نكتفي 

بتناول قصيدتني من ديوانه األول لن وفيهما تحرض الجوانب السوريالية بقوة كما سنبنّي أدناه.

III . جوانب سوريالية يف قصيدتي «هوية» و «ترتيلة مبعثرة» ألنيس الحاج

قصيدة هوية. 1

قصيـدة «هويـة» هي القصيدة األوىل يف ديـوان لن. وقبل التطرق إىل مضامـني النص وأبعاده 

السـوريالية، يجدر بنا إلقاء نظرة عىل البناء الهنديس للنص، ملا يف ذلك من أهمية يف خلق نص 

سوريايل املالمح يف ظل الجمالية الشعرية السوريالية التي قالت بهدم شكل القصيدة املتبع عىل 

مستوى توزيع األسطر وكذلك املوسيقى التي تُخلق بفعل الوزن والقافية.

نالحـظ أن قصيدة «هويـة» تحتوي عىل أحد عـرش مقطًعا، تفصل بينها فراغـات بيضاء. ويف 

حاالت أخرى، تتم عرقلة انسـياب مقطع إىل ما يليه بفعل لفظة، أو جملة قصرية، تبدو وكأنها 

متطفلـة عىل جسـد القصيدة. هذه الهندسـة/ البنـاء النيص وحده كفيل بـأن يزيد من درجة 

التشـتت35 الحاصلة يف القصيدة. كما أنها تشـري ولو بلمحة أن هذه املقطوعات املتفككة عبارة 

عن أجزاء تُرسد من حلم، أو هي نُبذ من عالم الالوعي لألنا املتكلم. وسنتناول فيما ييل أجزاء هذا 

النص للوقوف عن كثب عىل أهم املميزات السوريالية الحارضة داخله.

يف دراسـته حول األسـاليب الشعرية، يتعرض صالح فضل لسلم الدرجات الشعرية املركب من خمس عىل نحو ما ييل:   35

درجة اإليقاع، الدرجة النحوية، درجة الكثافة، درجة التشتت ودرجة التجريد. أما درجة التشتت، وهي ما تهمنا يف هذا 

املقام، فهي متصلة برغبة القارئ يف البحث عن كلية للقصيدة التي يحاول تأويلها، وقد تتحقق الوحدة الكلية للقصيدة 

مـن خـالل نماذج عدة منها الثنائية الضدية، التحول الجديل لثنائية ضديـة وغريها. وال بد للقصيدة أو أي نص أدبي، 

يف اعتقـاد فضـل، أن يحتوي عىل عالقات بني دواله من أجل تحقيق بنية دالليـة عامة.  هذه البنية تتكون من مكونات 

نحوية، زمنية، مكانية وكيفية جميعها مرتبطة بدرجة التشتت. وقد تبني أن درجة التشتت يف النصوص الحداثية عالية 

قياًسـا بالنصوص الكالسيكية. فالحداثية منها تقيم وحداتها النصية والداللية برتتيب غري اعتيادي يجعلها تظهر عىل 

أنها متناقضة، إال أن ذلك، حسب فضل، ليس أكثر من مجرد تقابل، وذلك عىل عكس النصوص الكالسيكية التي يكون 

فيها ترتيب هذه الوحدات بصورة منطقية وبخط متسلسـل. لدى الحاج وشـعراء محدثني آخرين، نستطيع أن نلمس 

هذه الدرجة التي يف محورها تزيد من لحمة الداللة العامة للنص. راجع: فضل، 1998، ص 27، 37-34.
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* قصيدة «هوية» قصيدة البحث عن الذات36 

يفتـش األنا املتكلم يف هذه القصيدة عن نفسـه البرشية، ويحاول فضحهـا دون تورية. ويرى 

بذلك أن الشـعر وسـيلة للتحرير والتنفيس عن هذه الحياة37 التي تتشكل من خوف وكوابيس 

ورغبات وما إىل ذلك، األمر الذي قالت به السـوريالية. وقد أكدت السـوريالية أن ظاهر الحياة 

ال يشـكل نقيًضا لباطنها وعليه، فإنه يف هذه القصيدة ال يستطيع الصخر ضغط الصندوق بل 

يفتح له املجال ألخذ نظارتيه للتنقيب والتفتيش عن خبايا اإلنسان الصميمية، متخذًا بذلك، كما 

السـوريايل دربًا مغايرة للمعرفة. وهذه الدرب تتجىل يف قصيدة «هوية» من خالل املزاوجة بني 

ثنائيات متضادة. إىل جانب ذلك، نرى أن الحاج يجاور كذلك بني مفردات بصورة غري مألوفة38 

لقـد تناولت دراسـات عديدة الهوية باعتبارها مصطلًحا فلسـفيًا أو اجتماعيًا أو نفسـيًا. ومن املجـاالت التي تناولت   36

املصطلح، املجال األدبي سواء يف النقد أو اإلبداع. وقد حظي املصطلح عىل مر السنني بتعريفات عديدة ومتفاوتة إحداها 

يعترب الهوية أمًرا ثابتًا غري قابل للتغيري أو النماء، وذلك مقابل تعريفات منطلقها األسـايس أن الهوية أمر ناٍم يتطور 

ويتبدل عرب السـنوات والتجارب التي يتكسـبها اإلنسـان. ويف املجمل، فإن جميع التعريفات نسـبية تتعلق بمنطلقات 

معينة، فنجد عىل سبيل املثال ديكارت يحدد وجود الهوية بالتفكري من خالل فكرته «أنا أفكر إذن أنا موجود». وإنه ملن 

الجدير ذكره أن ديكارت ينوب عن االتجاه األول الذي تطرقنا إليه أعاله والذي يشري إىل أن هوية األنا أمر ثابت ومستقل 

بذاتـه. Edgar, 1999, p. 184. أمـا االتجـاه الثاني فيعرب عنـه لوك، هيوم وغريهما ليأخـذوا الهوية إىل معان خارج 

محدودية الذات وخارج الصورة الواحدة أو املوحدة التي اسـتقرت عليها من قبل. ومن املفاهيم التي اكتسـبتها الهوية 

تلك التي رشحها نيتشه حيث الهوية متنوعة تعتمد عىل مجمل التجارب التي لم يمر بها اإلنسان بعد، من هنا اكتسبت 

الهويـة مفهـوم االختالف والالمحدودية. وبالتايل تناط محاولة تعريف الهوية بأسـئلة مثل: «من أريد أن أكون؟ كيف 

أختار أن أفهم وأفرس وجودي؟». يف أعقاب ذلك، تنوعت أشكال الهوية لتظهر لدينا مصطلحات مثل «هوية االختالف»، 

«الهوية النسـبية»، «هوية الالهوية» وغري ذلك.  حيال ذلك، وخاصة يف مرحلة ما بعد الحداثة، واجهت الهوية أزمة يف 

تحديدها، وعوض أن تكون واحدة ومتماسكة، أصبحت يف الحقبة املشار إليها، مفتتة ومتعددة حتى ليبدو من الصعب 

تحديدهـا أو تعريفهـا. فحماوي، 2008، ص 1-3. ولعل قصيدة الحاج التي بني أيدينا تعكس شـيئًا من املأزق الذي 

تواجهه الذات يف محاولة لتعريفها. وإنه ملن املفيد يف هذا املقام أن نشـري إىل أن الحاج ليس الشـاعر الوحيد الذي سعى 

إىل تعريف هويته. وقد نشـري عىل سـبيل التمثيل ال الحرص إىل الشاعر الفلسـطيني محمود درويش (1941-2008) 

يف قصيدتـه «بطاقـة هوية» أو قصيدة «أنا ال أنا» للشـاعر املغربي محمد بنيس (ولـد 1948) يف كتاب الحب. راجع: 

درويش، 1968؛ بنيس، 1995.

يقول الباحث عبد القادر الغزايل يف هذا السـياق، وتحديًدا يف شـعر الحاج الذي يعكس يف جزء منه رصاًعا للبحث عن   37

الذات: «الكتابة الشـعرية الرصاعية مخاطرة، ومطاردة؛ ومقام حوار وتخاطب، ألنها مناسـبة للقاء الذات بالذات، يف 

صفاتهـا وغموضهـا، ويف هجعتها وانتفاضها. فيها تراقب، عن كثب، املشـاهد املضيئة يف الوجـود، لتتمكن من صهر 

املعطى يف التجربة، وهي تكتب وتنكتب بالجسد وعربه». راجع: الغزايل، 2007، ص 473.

يعترب الحاج من أكثر الشعراء الذين سعوا إىل استعمال مغاير للغة وتجاور متنافر بني املفردات، وتنعكس ها هنا، وعىل   38

مدار القصيدة كلها، درجة التشـتت التي أرشنا إليها سـابًقا. ويف هذا االستعمال للغة لدى الحاج، يقول أحد الباحثني: 

«يقيم الشـاعر تحالفات غري متوقعة بني الكلمات فينقلنا من جو الرمزية إىل جو السوريالية. وهذه السوريالية لم تعد 

شعًرا أو محاولة ميتافيزيكية. وإنما تريد نفسها أن تكون تلك الحرية العبثية». البستاني، 1988، ص 141. إىل جانب 

ذلـك، فقد تميز الحاج بما يسـمى بالكتابة الجوانية والتـي تبناها وتأثر بها من خالل الشـاعر الفرنيس أنتونان آرتو 

(1896-1948) (Antonin Artaud) من خاللها يسعى الحاج إىل استعمال مغاير للغة تنأى عن السطحية، وتصدر 



[ 44 ]

مجمع اللغة العربية - حيفا

سـاعيًا بذلك، كسعي السـوريالية، إىل خلق لغة وجمالية جديدتني أساسـهما التوتر الناتج عن 

التجـاور املتنافر. فنالحظ أن الخطوات تشـع، ونجد اآلذان يف العنق، والعني سـوق، والشـبح 

حليف وعبد ودليل وثأر. ويف املجمل، هي ألفاظ تسـعى باألسـاس إىل خلق معان جديدة، تؤدي 

بالتايل إىل لغة وحياة جديدتني.

تُستهل هذه القصيدة باملقطع التايل:

« أخاف.

الصخر ال يضغط صندوقي وتنترش نظارتاي. أتبسم،

أركع، لكن مواعيد الرس تلتقي والخطوات تشع،

ويدخل معطف! كلها يف العنق. يف العنق آذان ورسقة».

تتميز هذه القطعة بجو الخوف الذي يبدو يف مطلعها. وال يجد األنا املتكلم أنه من العار بمكان 

الحديث عن مشاعره الحقيقية تلك. وال ضري بالنسبة له من تعرية الحقيقة وإبدائها، فالحقيقة 

والصـدق أمران مهمان يف السـوريالية، وإن كان ذلك قد يصـل إىل حد التجريح أو اإلهانة. عىل 

أن هـذا الخوف املبتدأ يتكشـف عن جرأة ونية يف املواجهة. فاألنـا يعي جيًدا حقيقة أن الصخر 

ال يضغـط صندوقـه، والدليل أن نظارته تجـد الفرصة وتنترش للتفتيـش والرؤية، وهذا دليل 

بحث ومعرفة، ويبدو من تتمة القطعة أن الحديث ليس عن أمر مفقود. إنما البحث عن أرسار، 

وعـن أمور دفينة، فاملعطف، وإن أشـار إىل يشء من الدفء أو الشـتاء، فإنـه عبارة عن غطاء. 

غطاء يخفي شـيئًا ويظهر آخر. العنق كذلك فيه أمر باطني غري مكشوف. العنق مصدر الكالم 

(الحلق). الكالم الذي تحرضه آذان لتسـمعه، وتتسارق هذه الكلمات، وقد يكون ذلك إشارة إىل 

عملية البوح، أو فضح األرسار.

يف القطعة التالية يقول: «أبحث عنِك، أنت أين يا لذة اللعنة! نسلك ساقط، بصماتك حفارة»

عـالوة عـىل انتهاك واخرتاق آداب الـكالم وجعله قريبًا نوًعا ما من اإليروتيـة والغرائزية، يبوح 

األنا بيشء من أمور بحثه وهي الرغبة التي هي من أهم ما سعت إليه السوريالية. وال بد لنا، أن 

نسـتحرض هنا من خالل الرتكيب «نسلك ساقط» قصة طرد آدم وحواء من الجنة، واللعنة التي 

من أعماق اإلنسان، وتتحدث عنه ال عن ظاهر األمور ألن الحقيقة تكمن يف األعماق، ما أدى إىل تغيري يف عالقات الكلمات 

.Bawardi, 2007, p. 38 .بني بعضها وبالتايل إىل لغة غري مألوفة
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حلـت بالجنـس البرشي. وبذلك ُكتب عىل البرشية حياة جديدة، فيهـا مزاوجة مغايرة، ومن ثم 

خلق جديد.

وإنه ملن الالفت للنظر يف هذا املضمار التكسـري الحاصـل يف املبنى النحوي عند الحاج39 بحيث 

تفقد أداة االسـتفهام حق الصدارة لصالح الضمري املنفصل، فبدل أن تكون الجملة «أين أنت يا 

لذة اللعنة؟» يسـتعمل الحاج قالب «أنت أين يا لـذة اللعنة؟» تماًما كما يف العامية. وبهذا يعلن 

الحـاج أنـه ما من قالب لغوي أو نحوي محدد، وكل يشء قابل للحصول لينسـحب أمر الحرية 

الذي أرادته السـوريالية، عىل املجال النحـوي أيًضا. وفيما عدا ذلك، فإن منح الصدارة للضمري 

يـدل عـىل أهمية املخاطبة لدى األنا املتكلم. وإذا ما ربطنا بـني املخاطبة يف هذه الجملة، أي لذة 

اللعنـة، وبـني مقدمة ديوان لن النظرية، يسـتحرضنا قول الحاج حول قصيـدة النثر أنها من 

عمل شاعر ملعون.40 عندها يمكننا أن نضيف وحدة داللية أو إيحائية حول كون املخاطبة هي 

القصيدة.

بعـد ذلك، ينتقل األنا إىل قطعة أخرى، وموضوع جديد دون أي إعالن أو إشـارة، ليجد القارئ 

نفسه أمام مناورة جديدة:

«يسلمني النوم ليس للنوم حافة، فأرسم عىل الفراش طريقة:

أفتح نافذة وأطري، أختبي تحت امرأتي». 

*الحلم: إن النََفس السـوريايل يف هذه القصيدة يتصف بميزات أخرى من خالل استدعاء حلم 

بعد أن تسـلم للنـوم.41 وهذا النوم يتميز يف أنه مطلق إذ ال حافة لـه، وعليه ينطلق حلم األنا يف 

يف دراسـته حـول قصيـدة النثر لدى الحاج، يتعرض الناقد عبد الكريم حسـن إىل التجربة النحويـة يف قصائد الحاج،   39

ويالحظ أنها متواجدة يف ثالثة مسـتويات. األول هو مستوى العْجم عن الحروف، وفيه تغيب عالمات اإلعراب، عالمات 

الرتقيـم، مكونات أساسـية للجملـة، غياب أو تقديم وتأخري الخـرب واملبتدأ وغري ذلك. أما املسـتوى الثاني، فتلتزم فيه 

تراكيـب الحـاج بالقواعد العربية لكنها تنايف األصول املتبعة، كما هو الحال يف سـؤاله: أنت أين يا لذة اللعنة؟. ويطلق 

حسن عىل املستوى الثالث سمة التجريب وفيه يقول «التجريب الذي ال ينتهك النحو، بل ينهكه، يستنفد القاعدة، يصل 

بهـا إىل الحد الذي ال يسـتطيع معه أن ينكرها، وال تسـتطيع معـه أن تصل إىل أبعد مما وصلت إليه». راجع: حسـن، 

2008، ص 172-167.

ويف نفس السـياق، تعتقد خالدة سـعيد أن الحاج يرى بنفسـه ذلك امللعون خاصة عندما اختار لنفسـه أن يدافع عن   40

قصيدة النثر، فقابله آخرون باللعنة والنبذ ليتجه أكثر نحو العزلة والغربة. إال أن الحاج سعيد بهذه اللعنة ومتلذذ بها، 

وأكثر من ذلك، فإنها تشكل بالنسبة إليه مظهًرا من مظاهر الحرية. راجع: سعيد، 1979، ص 64.

يعتـرب الحلم من أهم التقنيات السـوريالية التـي يعتمد عليها الحاج حتى ليبدو أن الحلم كل يشء يف النص الشـعري   41

عنده. وهو يف ذلك يشبه إىل حد بعيد إيمان بريتون بالحلم بل وتقديسه يف العملية الشعرية إجماالً فتصبح كل طاقات 
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القصيدة وينساب كالمه آليًا منفلتًا من أية رقابة عقلية أو ضبط.

يف الحلـم يفتح األنـا املتكلم نافذة يعرب منها إىل الخارج ويطـري. وإن ذلك ليثري فضول القارئ 

حول سـبب الخروج من النافذة والطريان، لكنه رسعان ما يحصل عىل املقطع الذي يختبئ فيه 

وراء امرأتـه ليمكننا من القول بأن النافذة شـكلت طاقة تُفتـح عىل عالم املجهول والبحث فيه. 

وقد أدت نتائج البحث إىل امرأته التي قد تكون عنوانًا للبحث، وهي إىل ذلك، تشكل مالذًا للرجل 

من يشء أو خوف يطارده.

واسـتناًدا إىل ما قيل أعاله، نعترب أن هذه القصيدة تأخذ بعًدا سـورياليًا آخر، فيه يكون للمرأة 

حضور، وحضور قوي يتميز بتشكيلها مصدر قوة وحماية للرجل. ومما يؤكد لنا أن األنا املتكلم 

كان يبحث عن هذه املرأة، أو لنقل األنثى من خالل إعالنه عن أمر بحثه حني يقول: «أبحث عنِك 

أنت أين يا لذة اللعنة! نسلِك ساقط، بصماتِك حفارة» ومن الغريب أنها تشكل بالنسبة له مالذًا 

رغـم كونهـا لذة ملعونة. ولربما نعتقـد أن هذه املخاطبة قد تكون امـرأة أو القصيدة. ذلك أن 

كلتيهما تنسجمان يف نسق واحد لدى الحاج، لتكون إحداهما استعارة لألخرى. فيالحظ الباحث 

عبـد القادر الغزايل أن املرأة والكتابة لـدى الحاج لهما ذات الوهج يف اإلغراء والغواية، وإذا كان 

الحـاج ينادي املرأة أو القصيدة، فإن ذلك يف املحصلة األخرية يشـكل نـداًء ل «الهبة الوجودية 

الكاشفة»، وأكثر من ذلك، فهي تشكل كلية الشاعر ما يدفعه ملناداتها واللوذ بها. عندها، تمكنه 
من إقامة عالقة بالحياة عرب كشف موجوداتها وخباياها.42

هـذه الصور مجتمعة، ومتشـابكة ال تخلق إال حالة من التشـويش واإلرباك، ما يسـتعيص عىل 

املتلقـي الركون إىل اتجاه واحد يف تأويل القصيدة. ولعل هذه الوترية النفسـية املشـحونة ذات 

اإليقاع الرسيع هي ذاتها البيئة السائدة للقصيدة السوريالية.

وتشـكل املادة الخيالية الناتجة مـن الحلم صوًرا ذهنية تعبث بالقواعد واملسـلمات، فهو الذي 

يختبـئ تحـت امرأته، وهو الذي يسـعى لإلنجاب دون يأس. لكننا ال نعلـم إىل من يوجه نداءه 

حني يقول: 

الشـاعر السـوريالية موجهة نحو الحلـم ومناطق الالوعي. ويف هـذا املضمار يرصح الحاج «الحيـاة الحقيقية تبدأ يف 

املنام». داغر، 1979، ص 120.

الغزايل، 2007، ص 478، 484، 489-488.  42
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«تعـال أصيح، تعال أصيح. إنني أهتف: النرص للعلم! سـوف يتكرس العقرب، وأتذكر هذا كي 

أنجب بال يأس». 

لكننا لو ربطنا هذا املقطع بسابقه حني رسم عىل الفراش طريقة توصل فيها إىل االختباء تحت 

امرأتـه نفهم تمجيده للعلـم الذي أتاح الفرصة لتجارب جديدة، ولذا يتبع ذلك التنبؤ بتكسـري 

العقرب الذي قد يكون كناية عن الزمن/ السـاعة، ومعنى تكرسه وقوف الزمن أو التوقف عن 

السـري باالتجاه املعتاد، ويسـاعده هذا التسـويف باإلنجاب دون يأس ألن ثمة ما سـيحصل أو 

يتغـري يف هذا العالم. عىل أننا ال نحصل عىل تفاصيل، ويظل  القارئ مشـدوًدا لسـماعها إال أن 

الشاعر يختار مساًرا آخر.

منـاورة القارئ: إن هذه القصيدة ال تسـلم نفسـها للقارئ. وكلما أمدتـه بحبل، قطعت عليه 

الطريـق بآخر. وهـذا ما ينطبق عـىل القصيدة السـوريالية التـي تكثر فيها الصـور الذهنية 

املستلهمة بطاقة من الخيال، وهذه الصور ال يربطها يشء سوى الهدم والتشتيت.

إن ذلك ما يفرس الجملة التي تظهر وكأنها منفصلة عن النص: «تمطر فوق البحر» ومن املالَحظ 

أن موقعها الجغرايف يؤدي إىل عدة أمور. أولها هو برت سلسلة املقاطع الشعرية املنسابة، وثانيها 

تشـتيت البناء الهيكيل. ولعل ذلك ما يجعلنا نذهب إىل اعتبارها جملة اعرتاضية ومنسـلخة عن 

السياق، ال لغرض االنسالخ عنه فحسب، إنما تزيد من تضليل القارئ وضياعه بني ثنايا النص 

لتنفلـت منه القصيدة بعد أن ظن أنه قبض عىل املعنى. وكأن هذه الجملة تأخذنا إىل عالم آخر، 

عالم البحر، املطر. هذا التنقل بني العوالم املختلفة، من صندوق إىل فراش، إىل كنف امرأة ثم إىل 

بحـر ومطر، يؤكد عىل تعايل القصيدة عن املـكان ومحدوديته، كما أن هذه املتوالية من األمكنة 

بصور تلقائية ما هي إال فعل كتابة آلية أرادها السـورياليون لتكشـف لهم عن العالم الحقيقي 

الذي شكل لديهم الهدف األسمى واملتمثل بإلغاء كل الثنائيات املتناقضة من أجل تشكيل وحدة 

شمولية مكتملة؛ والذي يمكن معه للبحر عىل وجه األرض أن يلتقي مع املطر النازل من السماء. 

ونحن لسـنا بصـدد تحليل كل لفظة بلفظتها لنـرى مثالً كيف يرتبط اسـتدعاء البحر واملطر 

بالحالة النفسية للشاعر. إنما يهمنا أكثر الترصيح بخرب هطول املطر عىل البحر. هل قصد بذلك 

اإلشارة إىل إضافة املاء فوق املاء، وبذا تزداد نسبة املياه يف البحر فريتفع أكثر وتكون معه حالة 

اإلبحار والسـباحة أصعب وعرضة للغرق، أم أنه يرمي بذلـك إىل النقيض ليقول إن زيادة املاء 

فوق املاء اليضيف إليه صبغة جديدة، بمعنى أن ذلك نوع من اإلضافة ليشء موجود وقائم؟ 

ويجد القارئ نفسـه مدفوًعا إىل البحث عن حلول. وهذه أيًضا من سـمات السوريالية التي تثري 



[ 48 ]

مجمع اللغة العربية - حيفا

األسـئلة وتدفع بالقارئ إىل التمحيص عن إجابة. وهذا ما يريده الحاج نفسه يف خواتم.43 ومن 

هنا ينتقل القارئ إىل املقطع التايل آمالً بالقبض عىل إجابة شافية:

«أناديك أيها الشبح األجرد، بصوت الحليف، والعبد...... أهرب أين وأنا األفق؟».

 لقد بدأ الحاج بمقطع خطابي بُرت بفعل الجملة التي اعتربناها اعرتاضية، ليعود هنا إىل استئناف 

الخطاب. لكنه يف هذه املرة يعلن عن هوية املنادى وهو شـبح. وعدا عن كونه شـبًحا، يعدد له 

الصفـات املختلفة. والقارئ الذي هيأ نفسـه لـدى قراءة عنوان القصيدة السـتقبال تفصيالت 

حـول الهوية، يجد نفسـه يأخـذ يف هذا املقام تفاصيل لهوية الشـبح. فهذا الشـبح أجرد دون 

معالـم تخفيه، واضـح ال قرشة له. وهو حليف، عبد، دليل وثأر يف الوقت ذاته، وال تضارب لدى 

السوريالية بحمل صفات متناقضة. لكن بني األنا املتكلم والشبح ثأر، وهذا الثأر يعود مضاعًفا. 

أما سبب الثأر فهو مجهول إىل هذه اللحظة، وبصورة واضحة يبدو أن هناك تأجيالً للمعلومات.

وللسـوريالية صـدى يف مقطع إضـايف: «خططي بال مجاذيـف» فاملجاذيف التـي من مهمتها 

تحريك وتوجيه املركب، والتحكم والسـيطرة عليه وعـىل رسعته، هي غائبة عن مركب الخطط. 

وكأنـه يقـول إن خططه غري موجهة وقد تكون عفوية. لكن األهـم أنها بال اتجاه، ومنطلقة بال 

قيود منعتقة من العقل وضوابطه. ما يعني أنه يواجه حليفه وثأره بصورة قد تكون فوضوية، 

عبثية أو ال منطقية. 

ال نعـرف عـن حقيقة هذا الثأر ولكننا نفهم أنه غاب عن أنا املتكلم ليعود إليه بعد غيبة بصورة 

أقوى وأشـد. والجو الذي يوحي به املقطع الشـعري السابق هو جو نزال أو تصادم من جديد. 

ويبدو لنا أن كالً منهما يسعى إىل تعرية اآلخر وهذا أساس الرصاع. 

«أسـدل رأيس عىل جبينـي فتحدجني عينك الوحيدة من أسـفل؛ النهار يرتكنـي الليل يحميك. 

النهار يدفعني.- لك الليل!- فأركض، الليل رجل! أهرب أين وأنا األفق؟».

كذلك تحرض الجدلية املشـهورة يف السـوريالية، جدلية النهار والليل، املكشوف واملجهول. ولو 

ركزنا عىل ترصيح األنا أن الليل يحمي الشبح بإخفائه، يمكننا عندها أن نخمن ونقول إن الشبح 

هو ظل األنا املتكلم أو نده الذي يظهر يف النهار ويختفي يف الليل. وحني اختفائه يف الليل يندفع 

األنا املتكلم إىل مسرية البحث والتنقيب، وهي أقرب إىل أن تكون مسرية للكشف عن عوالم الذات 

يقول الحاج يف خواتم: « ال، ال يكفي أن تطرح األسئلة، حتى لو سميتها األسئلة املصريية. [...] يجب أيًضا أن أجاوب.   43

أن أالقي األجوبة. أن أسمع األجوبة، أجوبة تحفر يف الجدار». الحاج، 1997، ص 21.
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املجهولـة واملختفيـة تحت غطـاء العتمة والليل. لكنه يهرب، ثم يسـتدرك، إذ إنـه األفق، وكأن 

املسافة بينه وبني ما يالحقه فيها من البعد الكايف لضمان األمان له.

ونالحـظ مـرة أخرى أن القوالب اللغوية والنحوية منها تُخرتق.44 فالسـوريالية أرادت للغة أن 

تخـرج مـن ثوبها التقليدي. وها هو الحاج يقوم بذلك فيخطف الصدارة من حرف االسـتفهام 

ليمنحها لفعل الهروب، ربما ألهميته. «أهرب أين وأنا األفق؟». وربما، كما كنا قد أسلفنا الذكر، 

أن اللغة تتخذ طابًعا عاميًا.

يف املقطـع التـايل نجد متوالية مـن الجمل الخربية القصـرية: «الحياة حية. العـني درج، العني 

قصب، العني سوق سوداء. عيني ِقمع تقفز منه الريح وال تصيبه. هل أعوي؟ الرصاخ بال حبل. 

هناك أريكة وسأصمد».       

تتميـز هذه القطعة بغرابة الصور السـوريالية املحتشـدة فيها، فالحياة حيـة، وقد يكون هذا 

ناجًمـا عـن كون الحياة متقلبة ما بني نهار وليل، أو ألنهـا كالحية تغدر وتطعن من الخلف لذا 

ال يمكـن الوثـوق بها. ومن املثري هنا قصة العني التي تـرتاوح ما بني أكثر من صورة. من درج 

إىل قصب، فسـوق سوداء وقمع. ولعل القارئ يقع يف حرية من أمره، ويجد نفسه ملزًما بإيجاد 

مـا يربـط بني هذه الصور. بصورة أو بأخـرى يمكن القول بأن العني بمثابة وسـيلة انتقالية، 

فلو كانت درًجا، فهي تربط بني مكانني: عاٍل وسـفيل. وإذا كانت قصبًا فإنها تربط بني النبات 

قبل نضوجه إىل غاية اسـتخالص السكر واملذاق الحلو الداخيل الذي يحتوي عليه. لكن ال يمكن 

حرص الداللة يف هذا الباب. ذلك أن القصب يمكن اسـتخدامه كصنارة صيد، ومن خالل إفراغه 

يمكن أن يكون نايًا ينئ عليه األنا اللحن الذي يريد. وإذا كانت العني سوًقا سوداء فتكون وسيلة 

لتمكـني الفرد من الحصول عىل احتياجاته بصورة خارجة عىل القانون أو غري مرشوعة. أما إذا 

كانت مثل القمع فإنها تكون عبارة عن قناة تربط بني خارج وداخل. ويجد األنا املتكلم نفسـه 

متعبًـا ومالحًقا إثر هذه الصورة املتتالية بوترية حادة، فيحاول أن يرصخ أو يعوي. والعواء قد 

يصـدر عـن حيوان يف حالة من الوحـدة. لكن هذا العواء أو الـرصاخ دون حبل. قد يكون حبل 

النجاة الذي يؤدي باملسـتنجد للوصول إىل طريق املسـاعدة، أو قد يشري الحبل إىل عملية امتداد 

يف هذا السـياق، يعترب الجنابي أن شـعر الحاج يقوم «عىل كرس البنية الكالسـيكية ملسـار الجملة العربية وتركيبيتها   44

البالغية، فاتًحا تنسيًقا جديًدا للكلمات من حيث نظام تتابعها النحوي. وكأن اللغة هي التي تحدد موضوع القصيدة، 

وليـس املوضوع الخارجي هو من يحدد لغة القصيدة، وبالتايل موضوعها. وتكشـف معظـم قصائد الكتابني األولني، 

لـن، و الرأس املقطوع، عن تجـاور كلمات توليدي يف نحو الجملة وتركيبها، تتخلص فيه الكلمات من املعنى املعطى 

http:// :لها قاموسـيًا، محدثًة انزياًحا جديـًدا يف الحقل الداليل املطلوب لفهم الجملة».  راجـع الصفحة اإللكرتونية

alghaoon.com/alghaoon/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=42
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مـا يعنـي أن هذا الرصاخ  ال اسـتمرارية له. لكـن قد يكون املعنى األول هـو األرجح ألنه، األنا، 

يسـتدرك وينتبه إىل وجود أريكة تسـاعده عىل الراحة بني الفينة واألخـرى، األمر الذي يوفر له 

إمكانيـة الصمود واالسـتمرار. عىل أننا ال نسـتطيع أن نأخذ هذه الصور عـىل وجه واحد، وإال 

فإنها تُسـتهلك وتقطـع التواصلية الحاصلة بني النص والقارئ، األمـر الذي ال تريده القصيدة 

السوريالية. بل هي تريد للقارئ أن يدخل يف هذه الدوامة أو املتاهة، وأكثر من ذلك فهي تطالبه 

بإيجاد الحلول، ألنها ال تعالج قضية فرد واحد، بل هي قضية إنسـانية جمعية، فالسـوريالية 

تتميز بكونها غنائية جمعية.

إن مسـرية البحـث والخوف ما زالت منسـابة يف هـذه القصيدة. وهذه املرة ال يسـتجدي امرأة 

يحتمي تحت جناحها، هذه املرة يعول عىل األصدقاء. 

«سـوف يأتـي زمن األصدقـاء لكن االنتظـار انتحـر. الجياد تـرسع، عبثًا عبثًـا، الخوف رقم 

النهائي».  

لكـن طال انتظار األصدقاء ليخلصوه من ورطته. واألصدقاء هم من يشـبهوننا، وربما أحالمنا 

تتشـابه مع أحالمهم، ورغم إيمان األنا املتكلم أن زمنهم سـيأتي يوًما ما، إال أن انتظاره طال، 

فهنـاك ثمـة ما يعيق وصول هـذا الزمن. فيجد أنه ال مناص من الخـوف، وال يشء يحميه منه، 

وليبـدو الخوف له مطلًقـا ال نهاية له، فيصفه بالخيول التي ترسع، وأغلب الظن بفعل سـوط 

يالحقها، فتنطلق أكثر فأكثر خلفه لتزيد من توتره النفيس ومن إيقاع القصيدة كانعكاس لذلك.

ويف صورة أخرى من مالحقة الخوف، والجري نحو الالمعقول يقول الشاعر: «السقف ينحل يف 

قلبـي واألرض ال مكان لها. أهرول وأُقذَف، يكنسـني الصدى! األرض بعيدة بال طريق، األرض 

تنزل بال عتبة».

وهـذه الصور ال يجمعها يشء سـوى الجنون والخيال، القوة السـوريالية املعلنة. وال يزال أمر 

الخـوف قائًما ومسـيطًرا عىل جـو القصيدة العام، وكذا هو األمر بالنسـبة لحضـور الثنائيات 

املتضـادة، فاألرض تقابل السـقف. وهناك تأكيد عىل السـري العبثي إىل الالمـكان. أو إىل املكان 

البعيد الذي ال عتبة له وال بداية.

وتبرت هذه القطعة الشعرية بسطر شعري منفرد، عىل أنه يشكل صورة سوريالية أخرى يُبعث 

فيها األنا إىل الهواء.
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«أطَلـق عىل الهواء، أغرز الهواء بأليايف». وكأن مسـريته عبثية أو مجانية ال مكان ُحّدد لها أو ال 

غايـة لها. وهذه املجانيـة أو العبثية موجودة يف داخله ويف أليافه كذلـك. وهو أمر يقوم به األنا 

مـن منطلـق إرادة ذاتية وليس بصورة قرسية. إذن هو من يربمج لهذه العبثية. وتسـتمر لعبة 

الجنون أو املقاطع املتفرقة من حلم الشاعر يف املقطع التايل:

«بال تعتّه، الحركة ليست ضد الليل، الحركة عمياء ترى بالليل. قم! املصباح خادم ويدك خادمة.         

(أضحك مني) قم! هوذا أنا، الباب يُطرق». 

ويف حوار إضايف مع شـخص مجهول يشـري ثانية إىل موتيف الليل. والليل يف السـوريالية، كما 

عند الحاج، موضع انشـغال كبري، إذ فيه الحقول الكثرية التي تحتاج أن يلجها اإلنسـان. وإليه 

تتجه الحركة، حركة البحث والرغبة. اإلبصار يف العتمة، واملصباح واليد خادمان، أي ال يملكان 

أمرهما، وبذا تسـقط األدوات املسـاعدة ويكون ال بد من استثارة النفس وحثها عىل القيام ألداء 

املهمة، لربما تكون هذه املهمة فتح الباب. والباب يف هذه القصيدة لديه ما يقوله أيًضا:

«الباب: هنا املوت. وجهه وجه القدر وظهره الضياع. يُطرق وال ينتفض، فهو يبقى»

 يف هذا السـطر نالحظ معادلتني. األوىل هي الوجهـان للموت، فإما مواجهة القدر، وإما اختيار 

التقهقـر الـذي يـودي إىل الضيـاع. أما املعادلـة الثانية فهي التـي يكون فيهـا الصمود وعدم 

االنتفاض عالمة البقاء. عالوة عىل أن ذلك يشكل تناقًضا مع الجو العام للقصيدة وهو الخوف. 

ألن االنتفـاض فيـه يشء من الخوف. ونسـتطيع أن نذهـب إىل أبعد من ذلك فنقـول إن معنى 

االنتفاض يدل عىل انقطاع سلسـلة من األفكار أو الغوص يف حديث النفس الذي يدور بصورة 

تلقائية وال شعورية. ولذا فإن هذا الباب يستمد حياته من انسياب األفكار أو عالم الالشعور.

بعد ذلك ينتقل إىل صورة أو مشهد شعري جديد. وهذه الصور املتتالية تشري إىل الكتابة اآللية، 

ولعل تقسـيمها عىل املسـتوى الجرايف للنص، بحيث تبدو كل قطعة منفردة بذاتها، يساعدنا يف 

تأكيد الكتابة اآللية وسيطرة عالم الالشعور عىل القصيدة.

«يجب أن أبكي. كيف نسـيت أن الدموع تعكر املرايا؟ املرآة غابة لكن الدمعة فدائي. فألسـمع 

جلبتِك أيتها الرفيقة! فألرفع لواءك حتى تتقطع أوتار كتفي!».

بصـورة عكسـية، يرفض األنا الصفاء املوجـود يف املرايا، ويرى بالدموع ذلـك املعكر، مع أنها 

اتصفت بأنها تغسل وتطهر القلب مثالً من أثقاله. هكذا يف عرف السوريالية، تدخل املفردات يف 
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عالقات جديدة، ويف بعض األحيان تكون هادمة وقائمة عىل أنقاض عالقات تقليدية أو قديمة. 

والقـارئ الذي يظن أن الشـاعر يمنحه الراحة والفرصة للرتكيز يف جو الدمع هذا، يجد نفسـه 

مخطئًا. ومع أنه يكرر ثانية «تمطر فوق البحر» بسـطر منفرد، إال أنه يعلن: «لم يعد يف العالم 

دمعة». والسـؤال هل غابت الدموع ألنه يف حاجة إليها، بمعنى أن حاجته هي أمر غري موجود؟ 

أم أنـه اسـتغل كل الدموع ليعكر املرايا؟ عـىل أن القارئ أبًدا ال يحظى بإجابات شـافية، وإذا 

اعتقد أنه بمتابعة القراءة سـيجد الجواب، يجد نفسه يتورط أكثر فأكثر يف املتاهة. فها هو األنا 

املتكلم يسـد الطريق بالسؤال عن الحزن. والسـؤال ها هنا يبدو وكأنه استمرار لحديث مبتور، 

وتأتي اإلجابة:

 «ما سعر رجل حزين! التغضن عالمة، الغضب إبحار. ُدرف الْرصع تذيع الربيع، وعند الصباح 

تتعانق املذبحة والظفر وحسًدا أخلع وجنتي».

يف هذه القطعة نجد عدة جمل خربية تامة. ويسـتطيع القارئ بوجه أو بآخر أن يؤول أو يفهم 

كل جملة عىل حدة. إال أنه يتورط حني يفاجئه التسلسل والتجاور الالمنطقي بني الجمل. هناك 

انتقـال من جو الحـزن، إىل الغضب، فالجنون الـذي ينرش الربيع والذي آمنت به السـوريالية 

كآليـة ناجعـة لتحرير النفس من القيـود التي ينصبها العقل، من ثم جـو ممزوج بني الحرب، 

الـدم والفـوز باملعركة التي عىل ما يبدو يخاف الفائز فيها إظهار عالمات الفرح عىل وجهه كي 

ال يُحسد، ولذا نجد أن الصور املوجودة فيها ما فيها من غرابة، فيقرر أن يخلع وجنتيه، وكذلك 

الجنون هو ما ينرش الربيع عالمة الخصب واإلزهار، وجميعها صور تفتقر إىل املعقول واملنطق. 

واألنا الذي قد شـعر بفوزه وأخفاه من الحسـد، ال يهدأ له بال إذ يستدرك: «لكن ما الخوف!  ما 

الخوف؟ ال تبدأ. سأضؤل، وأصمت. جناحك. عينك األفقية! موالي، ال! خذ قبيل اآلخرين.....   دم 

حديث».

مع هذه القطعة، نجد أنفسـنا نغلق الدائرة، فأول ما أطلعنا عليه الشـاعر وباح به هو الخوف، 

ليعـود ليكرره يف الخاتمة بشـكل رصيح، مع العلم أن الجو العـام للقصيدة احتوى عىل الكثري 

من شحنات الخوف، وبتكرار هذه اللفظة أكثر من مرة يف القصيدة يجعلنا ننظر إليها كموتيف 

يسـتدعي الوقوف عنـده. ويجعلنا نتسـاءل عن رس خوف األنـا املتكلم يف القصيـدة. وبنظرة 

رسيعة، نالحظ أن لفظة الخوف تكررت ثالث مرات إىل جانب الفعل أخاف. باإلضافة إىل ألفاظ 

توحي بالخوف مثل الشبح األجرد الذي يالحقه عىل مدى القصيدة، أهرب، أختبي وغريها. وفعل 

الخوف الذي تصدر القصيدة، قد فتح لألنا املتكلم طاقة عىل عوالم الحلم والخيال وكأنه يعكس 
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بذلـك مقاومتـه للخوف وعدم اكرتاثه به، لكننا مع نهاية القصيدة نشـعر أنه يعيد السـؤال أو 

االستهالل الذي بدأه، لكنه يرتاجع، ويعلن: ال تبدأ. ألنه مع البداية من جديد سيشعر بالتقلص، 

وسـوف يصمت، إال أن ما يالحقه يحلق ويرسـم القتناصه هو، ورغم توسـالته بأخذ اآلخرين 

قبله، إال أنه يختاره هو، فتأتي النقاط الثالث عالمة إلصابته، وتختتم القصيدة بالدم الذي ُسفك 

اآلن: دم حديث. وبذلك يشـكل الخوف كلمة مفتاحية، تجلعنا نفهم مع انتهاء القصيدة أن األنا 

املتكلم يخىش من أمر قائم. الشـبح األجرد الذي يوحي أنه مجوف، خاٍل أو سـطحي، وهو الذي 

يحدجـه مرة بعني واحـدة توحي بقرص الرؤيـة، أو رؤية محدودة، ومـرة يحدجه بعني أفقية 

وليسـت عمودية عمقية. مقابل النظرة األفقية يتسـاءل األنا بصورة استنكارية «أهرب أين وأنا 

األفق؟»، وتنتهي القصيدة ب «دم حديث».

دم حديـث ومضامـني وأسـاليب حديثة، تخالف الـدم القديم الـذي ينعكس بالشـبح األجرد 

كاسـتعارة للموروث األدبي الكالسيكي ذي النظرة األفقية. وهذا ما يجعلنا نستحرض ما يقوله 

الحاج يف مقدمة الديوان: «نحن يف زمن الرسطان: هنا، ويف الداخل. الفن إما يجاري وإما يموت. 

لقـد جـارى، واملصابون هم الذين خلقوا عالم الشـعر45 الجديد. [...] نحـن يف زمن الرسطان: 

نثًرا وشـعًرا وكل يشء. قصيدة النثـر خليقة هذا الزمن، حليفته، ومصريه».46 لذا يتوسـل األنا 

املتكلم يف نهاية القصيدة «موالي، ال! خذ قبيل اآلخرين!». فليتم أخذ اآلخرين، ليحل محلهم الدم 

الحديـث. هدم ما كان وتأسـيس لجديـد مغاير، هي ذاتها املهمة التي أخذتها السـوريالية عىل 

عاتقها، وبالتايل تحقق هذه القصيدة أهم مميزات الشـعر السوريايل إىل جانب تلك املالمح التي 

حرضت بها بوضوح مثل الرغبة، املرأة، البحث عن الذات، الجنون والحلم، الكتابة اآللية وإلغاء 

الثنائيات املتضادة يف جو يطغى عليه االنسياب الالشعوري للنفس.

وال بـد لنـا كذلك، أن نشـري إىل أمر آخـر خاصة مع ختـام القصيدة ب «دم حديـث»، وجميع 

اإليحاءات التي تشري إىل حقيقة معالجة الشعر داخل القصيدة، ومع استحضار االقتباس أعاله 

حول زمن الرسطان وقصيدة النثر، فإن الحاج يحقق إىل جانب املستوى امليتا شعري، أهم ركن 

من أركان قصيدة النثر التي دعت إليها الباحثة الفرنسـية سوزان برينارد وتبناها الحاج، وهي 

ميزة املجانية، إذ ال هدف للقصيدة خارج ذاتها.

يف نفس السـياق، تذكر خالدة سـعيد أن الحاج أعلن إعجابه الشديد بأحد الشعراء السورياليني وهو أنتونان آرتو، كان   45

يعتـربه «املريض الكبري» أو «امللعون الكبري»، وإىل حد ما، تالحظ سـعيد أن هناك أوجه تشـابه بني الشـاعر الفرنيس 

والشاعر اللبناني، وأن األخري يعترب األول مثاالً يريد أن يحتذيه، وهو الذي يكتب يف أعداد شعر دراسة عن الشاعر آرتو. 

راجع: سعيد، 1979، ص 66. 

الحاج، 1994، ص 24-23.  46
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قصيدة ترتيلة مبعثرة. 2

نحـن بصدد قصيـدة نثر أخرى ألنيس الحـاج. ويحيلنا عنوان هذه القصيـدة املميز إىل مقدمة 

ديـوان لن. فالرتتيلة التي خلناها قصيدة منظومة، أو ترنيمة دينية، نجدها عند الحاج مبعثرة. 

تماًمـا كقصيـدة النثر التي رأى بها ملتقـى للفوىض الهدامة من جهـة، وللتنظيم الهنديس من 

الجهـة املقابلة. ونسـتطيع الذهاب إىل أبعد من ذلـك فنقول إن العنوان يحتـوي عىل بعد ميتا 

شعري، األمر الذي امتاز به أنيس الحاج بشكل كبري.47 وكأن الشاعر يقول هاكم جنًسا أدبيًا هو 

قصيدة النثر، فيكون النص الواقع تحت العنوان عبارة عن حديث عن عملية الكتابة ضمن هذا 

الجنـس. أضف إىل ذلك، فهو، العنوان، الواجهة األوىل التي تعلن عن ميزة سـوريالية. الفوىض 

والبعثـرة. فعند السـوريالية ال يوجد تنظيـم للرتاتيل، بل هناك اقتحام لهـذه الصفة ومحاولة 

لنبذهـا. والقارئ الذي يبدأ بمحاولة لبناء أفق توقعات انطالًقا من العنوان، يسـتطيع أن يتهيأ 

لقـراءة مقاطـع مبعثرة ال صلة بينها. وال بد والحال هـذه أن يكون هناك توظيف كبري لالوعي 

والكتابة اآللية.

عندمـا ننتقل إىل جسـد النص، نالحظ أن القصيدة تظهر عىل شـكل مقاطـع مرتاوحة الطول 

ال يحكمهـا وزن أو قافيـة. وإنه ملن سـمات قصيدة النثر، كما هو الحال بالنسـبة إىل الشـعر 

السـوريايل، االسـتغناء عن تجميالت الوزن والقافية، باملقابل هناك اعتماد كيل عىل املوسـيقى 

الداخليـة التي تُخلق بفعـل الحروف، الكلمات، عالقـات تلك الكلمات مع بعضهـا، والتوترات 

الناتجة عن مادة النص. 

تبدأ لعبة الال منطق وعدم الوضوح يف هذه القصيدة منذ أسطرها األوىل:

«لن أسميك اسًما موسيقيًا، لن أتربع لك بمفاجأة

إنني شغوف بعريك حيث يأخذ هذياني مجده

إن مسـألة امليتا شـعرية لدى الحاج، تعكس وجهة نظره وكذلك وجهة نظر مجلة شـعر. خاصة من منطلقهما الذي   47

يربط بني القصيدة الحديثة ووجود لغة شـعرية جديدة، من هنا برزت إشـكالية التعبري عن الجديد بالقديم. فكان عىل 

الشاعر أن يعالج، إذا صح التعبري، هذه اإلشكالية يف شعره، فظهرت سمة امليتا شعر كنقد للشعر داخله، وكذلك رفض 

األسـاليب القديمة للكتابة. وهو أمر شـائع يف قصائد الحاج، لكن بواردي يالحظ أن الحاج ال يربز هذا الجانب بشـكل 

علني، مما يدخل القارئ والناقد يف إشـكالية تمييزها. راجع: Bawardi, 2007, p. 42. وال بد لنا يف السـياق ذاته، أن 

نالحظ أن الحاج قد أفلح بخلق لغة جديدة تناسـب القصيدة الحديثة، وهو ما جعل أدونيس يكتب عنه ويقول: «معك 

يزداد استخدامنا لحارض الكلمة، ويزداد نسياننا ملاضيها، وتخلينا عن تاريخها. ومعك يصري شعرنا حركة طلقة، فعالً 

حًرا، تناقًضا مدهًشا- أعني يقرتب شعرنا، معك، أن يكون شعًرا». أدونيس، 2005، ص 324-323.



[ 55 ]

جوانب سوريالية يف القصيدة العربية الحديثة

إنني جائزة باسمك»

يسـتهل الشـاعر قصيدته بلفظة لن، اللفظة التي احتلت عنوان الديوان. هذا االستهالل يجعلنا 

نفكر أن ثمة أحداثًا سبقت بداية النص. بمعنى أن هناك شيئًا ما قد حصل نجهله نحن كقراء، 

وهو غري موجود يف النص، وبناًء عليه قرر املتكلم أال يمنح املخاطبة اسًما موسيقيًا. 

وتحتوي هذه القطعة عىل أربع جمل تامة. قاموسـها اللغوي سـهل وبسـيط، يستطيع القارئ 

التعامل مع كل جملة عىل حدة وفهمها بمسـتوى سـطحي، واجًدا صعوبة يف الربط بني الجمل 

أجمعها ككتلة نصية. فلو أعجبتنا الجملة األوىل «لن أسـميك اسًما موسيقيًا»، رغم أنها تحتوي 

عىل شحنة موسيقية متوترة، نالحظ أن الجملة التالية لها تقوم عىل صورة غريبة. فنحن لم نعتد 

التربع بهدية، إنما الهدية تُهدى. ويشـق الالمنطق والالوعي طريقه إىل الجملة التي تيل: «إنني 

شـغوف بعريك حيث يأخذ هذياني مجده»  وهي جملة سـوريالية بامتياز. أوالً لحضور املرأة 

فيها وتواجدها يف مركز الحديث، ويف مركز قوة. فانتصار املتكلم يتحقق من خاللها ومن خالل 

عريها. وهنا نعود إىل فكرة السوريالية التي آمنت أن املرأة، وإقامة عالقة معها تحققان للرجل 

ذاته وكليته. ومن هنا يؤدي العري، بما يوحيه من رغبة جسـدية، إىل مجد الهذيان. والهذيان، 

كما الجنون هو القوة الدافقة وأسـاس الشعر السوريايل.48 فبالهذيان تتحقق حرية النفس من 

املنطق والعقل، وذلك يتم من خالل املرأة. والحديث هنا هو عن لحظة آنية، كأن املتكلم موجود 

مع املرأة ويقوم بكتابة القصيدة. وال بد من اإلشـارة إىل أن العالقة ليسـت عالقة قائمة عىل بعد 

مكاني. وهذا أمر خارج عن املأنوس يف الشعر. هناك إباحية وكرس لحواجز املمنوع.

وتأتي بعد ذلك الجملة الرابعة التي ترتبط أكثر مع الجملة األوىل والثانية أكثر من الثالثة. وكأن 

الجملة الثالثة كانت بمثابة دخيلة، حالت دون انسياب الشطر األول إىل الرابع، وهنا تربز حقيقة 

الهذيان أو الكتابة اآللية التي تفتقر إىل املنطق. ناهيك أن هذه الجملة كذلك تنطوي عىل صورة 

شعرية غريبة يكون فيها األنا بمثابة جائزة باسم املخاطبة.

ومـن املالحـظ من خالل هـذه القطعة بمجملها أن املـرأة تحظى باهتمام القارئ ألن الشـاعر 

قـام بعملية تبئري وتسـليط ضوء عليهـا، ونجد عدا ذلك أن املرأة يف مركز قـوة، فبداية القطعة 

الجنون بالذات، لدى الحاج كما هو لدى السوريالية إمكانية تحقق حرية اإلنسان، وبه فقط يمكن إحداث االنقالب. لذا   48

نجده يف مقدمة لن يقول: «إما االختناق وإما الجنون. بالجنون وحده ينترص املتمرد ويفسح املجال لصوته كي يُسمع. 

ينبغي أن يقف يف الشارع ويشتم بصوت عال، يلعن، وينبئ هذه البالد، وكل بالد متعصبة لرجعتها وجهلها، ال تقاَوم 

إال بالجنون». الحاج، 1994، ص 14.
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هي إعالن عن رد فعل من جهة األنا، ما يعني أنه وجد نفسـه ضعيًفا وأراد االنتقام أو املعاقبة 

بصـورة أو بأخـرى، ثم إنه بعد ذلك يتحول إىل انصياع تام لها، وكأنه عبد لها ليتحقق له املجد 

من خاللها ويكون جائزة باسمها.

ومـن خـالل هذه القطعة نسـتطيع أن نجد خط تـالؤم بني العنوان والقصيـدة. ذلك أن ورود 

الجمـل األوىل جاء بصـورة مبعثرة بعيدة كليًا عن الرتابط املنطقي سـواء أكان ذلك بني الجمل 

أو يف داخلهـا. هـذه الصورة ناجمة عن أنا موجود بوضع غري طبيعي أو مشـوش. وهو يعلنها 

رصيحة أن عري املرأة ما يسبب له هذا الهذيان والتشويش يف فكره ونفسه.49 وإنه ملن املفيد يف 

هذا املقام أن نعقد مقارنة بني الصوفية والسوريالية. فحالة التشويش هذه تتحصل للصويف إثر 

وارد إلهي يصيب قلبه فيجعله مشوًشا، وعليه فإننا نجد أن أحد التعريفات للمحبة يف الرسالة 

القشـريية يقتيض أن «املحبة تشـويش يف القلوب يقع من املحبـوب»،50 يف أعقاب تلك الحالة، 

ومن هول الصدمة، يأخذ الصويف بالشـطح فتتولد لديه مقاطع شـعرية تروي تجربته يف الحب 

اإللهي، وإن تلك املقاطع تفتقر إىل الرتتيب واملنطق. يف املقابل تكون املرأة عند السوريايل معادالً 

موضوعيًـا للمحبوب اإللهي. حالة الدوخان التي تحدث للمحب بتأثري من املرأة وعريها بالذات، 

كطاقـة إباحية خالقة، هي هي ما يدفع به إىل الشـعر لتكون ملهمـة الهذيان- اإلبداع، من هنا 

نلفت أيًضا إىل أهمية الجسد، جسد املرأة تحديًدا، وحضوره املكثف لدى الحاج كمساهم يف هذه 
الطاقة الخالقة والكاشفة، وكمحقق للحرية.51

يسـتمر مـرشوع الهذيان والكتابة اآلليـة يف القطعة التالية. وإذا كان األنا منشـغالً يف القطعة 

السابقة بمحاولة تسمية املحبوبة وتعريفها هي أو الحالة التي تربطه بها، فإنه فيما ييل يحاول 

منح تعريف ملفاهيم من مجاالت مختلفة ال رابط بينها وبني ما سبقها: 

«ما معنى الرمز؟ فم يف املاء

لكني فم أصلع وأعمايل مخرتقة وبال هدف.

إن هذا التشـويش ينعكس أيًضا عىل قارئ القصيدة. فإذا كانت املخاطبة هي من تحدث التشـويش لألنا املتكلم، فإن   49

قصيدته التي تُخلق يف ظل هذه الحالة مشوشـة كذلك. يف املسـتوى البعيد، يؤكد ذلك عىل طول النفس الشعري وهو ما 

يتميز به الحاج. وترى عطارد حيدر  أن مباني قصائد الحاج تتميز إما بالقطع التي ال مجال ألخذ النفس بني أسطرها، 

ال فراغات أو مجاالت تمكن القارئ من القبض والتوسـع يف ظالل الكلمات، وإما نجد لديه أسـطًرا قصرية تحتوي عىل 

 Haidar, 2008, .مفاجآت، اسـتطرادات، عرقلة وتوتر. ويف جميعها يحقق الحاج درجة التشتت التي سبق لنا ذكرها

.p. 167

القشريي، د.ت، ص 426.  50

.Deeb, 1983, p. 71  51
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الرمز غيب

ورستك تغيب العالم كدوار املاء

الرمز قوة، ووهجك كسل مسلح

وأنا جرثومة مدللة بني نهديك.»

يطرح الشاعر يف سطر هذه القطعة األول سؤاالً يبدو لنا أنه خارج لحمة النص كقصيدة، إذ لم 

نعتد أو لم ننتظر من الشعر، الذي يقوم يف جزء منه عىل الرمز، أن يطرح هذا السؤال. وبكلمات 

أخرى فإن هذا السـؤال يتناسـب ونصوص بحث ودراسة للشـعر الحديث، فالناقد أو الدارس 

قد يسـأل هذا السـؤال، ويسـعى بعد ذلك لإلجابة عليه بصورة علمية. أما طرح شـاعر ضمن 

قصيدة هذا السـؤال، فمعنى ذلك أن الشـعر خرج من نطاق وظائفه وانشغاله املحدود، وبذلك 

أيًضـا تتحقق ميزة املجانية التـي تحدث عنها الحاج يف مقدمته لتكون بذلك القصيدة نفسـها 

موضع انشـغالها، ال تسـعى إىل يشء خارج أسوارها. زد عىل ذلك أن هذا أحد املطالب األساسية 

للسـوريالية التي ترى بالشـعر معالًجا لجوانب مختلفة من الحياة ومن ضمنها األدب نفسـه. 

والشعر إىل ذلك سعى إىل تعريف األشياء من جديد.

ولو عثرنا عىل جانب من الجدة والغرابة يف ظهور هذا السـؤال يف قصيدة، نجد أنفسـنا نُصدم 

ونستغرب أكثر حني تلّقينا لجواب السؤال: «فم يف املاء» وهي إجابة ال تخلو من مفارقة إىل جانب 

الصدمة التي تحدثها للقارئ. وتشـكل اإلجابة ذاتها رمًزا عميق املعنى. الفم هو مصدر الكالم، 

ولكنـه موجـود يف املاء حيث يصبح الكالم صعبًا، وال يمكن فهمه. هكذا هو الرمز تركيبة تمتاز 

بالضبابية واإلبهام. يف هذا الجانب كذلك يمكننا أن نلمس املسـتوى امليتا-شـعري يف القصيدة. 

وعىل ما يبدو فإن األنا ما يزال تحت تأثري الهذيان الذي أصابه مع بداية القصيدة. هذا الهذيان 

يدفعه إىل الكالم بصورة غريبة أو آلية أو مستعصية.  

وتستمر غرابة الصورة السوريالية إىل السطر الذي ييل، لتتأكد أكثر عبثية ومجانية السوريالية: 
«لكني فم أصلع وأعمايل مخرتقة وبال هدف».52

قـد يكون من املفيد أن نذكر تأثر الحـاج بالنصوص الدينية التوراتية واإلنجيلية. وفيما يتعلق بالعبثية، يسـتحرضنا   52

سـفر الجامعـة من العهـد القديم، حني يقول الجامعة: «باطـل األباطيل الكل باطل»، وهي ثيمة ترتدد يف السـفر كله 

وتشـري إىل عدمية العالم وعمل اإلنسـان طاملا أنه غري مسـخر للـه. وهناك من الحظ أن قصائد الحـاج املتميزة بتعدد 

دالالتهـا، تفيض إىل أبعاد دينية وما ورائية، ومن بينها إشـكالية مواجهة الوجود والعدم. راجع: يحياوي، 2008، ص 

.51
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ولو توقفنا هنا قليالً عند املعجم الشعري السوريايل، نشري إىل حقيقة تلك املفردات التي توحي 

بالعنف، أو النية يف هدم الكائن والسائد، واالستخفاف بجدوى األمور والحياة، وكذلك تميز هذا 

القامـوس باإلباحية والخروج عىل قانـون األدب واألخالق ولذا نجد مثالً مفردات مثل: مخرتقة، 

عري، بال هدف، هذيان إىل جانب تلك املفردات التي ترد يف تتمة النص، والتي سنأتي عىل ذكرها 

وتحليلها.

وتتعـدد الصـور التي أخذها الرمز يف القصيدة. فمن ظهوره كيشء غري واضح يف مادة شـفافة            

(املاء) إىل ظهور كالصلع، ال شـعر وال أشـياء تخفي الجلدة، الـيشء املحجوب. ونالحظ أن هذا 

التـدرج يحصـل يف خطاب األنا ذاته، عـىل أن ما ييل من صور تدخل فيها شـخصية املخاطبة: 

«الرمز غيب... ورستك تغيّب العالم كدّوار املاء.... الرمز قوة، ووهجك كسل مسّلح». 

يف هذه األسطر يتخذ الرمز أبعاًدا أكثر عمًقا وقوة، تعود إىل كونه غامًضا أكثر، فهو الغيب ذاته. 

والغيب يستدعي مفردات أخرى إذ تغيّب ّرسة املحبوبة العالم. كأن الكلمات تنساب بصورة آلية 

ال منطقية. وإنه ملن املفيد االنتباه إىل فكرة الفوىض الهدامة التي وجدناها كميزة لقصيدة النثر، 

وكذلك للسـوريالية إجماالً حني خلصنا إىل نتيجة مفادها أن السـوريالية اسـتقت من الدادئية 

مبدأ العبثية املطلقة لتسخره بصورة أكثر إيجابية وبناًء. فتشكل الكتابة اآللية مقاطع بصورة 

فوضويـة ال منطـق فيها، إال أنه ال يمكننا أن ننفي حقيقة وجـود املنطق يف الالمنطق، من هنا، 

ال نخطـئ إذا اعتربنـا أن هذه املقاطع، وعىل وجه الخصوص املقطـع الحايل، تخفي من ورائها 

معنـى. الـّرسة عند املخاطبة توازي الرمز، وكما أن الرمز هو الغيب، فهي كذلك غيب، بل بيدها 

تغييب ما حولها، فبالدورة التي تحدثها مثل دوار املاء تغيّب العالم بمن فيه. وال بد هنا من أن 

نتذكـر أمرين: األول أن الرسة تحيلنا إىل حبل املشـيمة وارتباط املولـود ونموه من خالل حلقة 

الوصل هذه بينه وبني والدته، ما يعني أن األم/ املرأة هي أسـاس والدة ونمو البرش أجمع. أما 

األمر الثاني، فهو قصة خلق العالم، حيث العالم كان يف ظهر الغيب إىل أن بدأت عملية الخلق من 

السـموات واألرض حتى اإلنسان وسـائر الكائنات الحية. املرأة برستها، تعيد العالم إىل النقطة 

األوىل، وكأنها تشـكل نًدا لله. وبذلك تتحقق فكرة السـوريالية التي ترى باملرأة أسـاس الكون 

والعالم، وال يعود بعد ذلك يشء أقدس منها ومن الحب.

األهـم من ذلك أننا حني نقارن بني صورة الرمز املقرتنة باألنا وبني صورة الرمز املقرتنة باملرأة 

ندرك حقيقة وعي الشـاعر بموقفه الضعيـف أمام املرأة القوية. وحالة الـدوران التي تحدثها 

الـّرسة ال تسـتثني األنـا املتكلم، بل هو أولهم، ألنه هو من يقوم برسـم ونقـل الصورة، وبفعل 
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الدوران يتعزز هذيانه فيكتب تحت تأثري هذا الهذيان والتشويش وكذلك الجنون. وهذا ما يؤكد 

عـىل قوة موقع املخاطبة مقابل األنا، األمر الذي يتعزز بالسـطر التايل: «وأنا جرثومة مدللة بني 

نهديك». 

ويف هذا السـطر كما يف األسـطر التي سبقت، هناك إباحية وحسية أرادت السوريالية حضورها 

بقوة يف الشعر. وبها يتأكد ضعف وصغر األنا الذي يبدو يف هذه الصورة كجرثومة مقابل عظم 

املرأة. إال أن هذه الجرثومة برغم وضاعتها تحظى بالدالل.

بصورة غري مسـبوقة بإنـذار ينتقل األنا إىل صورة جديدة. لكنه يجعل مسـافة بني القطعتني، 

ربما ليدل عىل بداية يشء جديد: «لقد عمدوهن بأسماء غريبة.... إذا دعوتك شيئًا فسأنساه».

إىل هـذه اللحظة شـهدنا جدلية يتقابل فيها األنا واملخاطبة. أمـا هنا فيظهر ضمري جديد، هن. 

وال يرتك الشـاعر مجاالً للقارئ كي يرجع إىل الخلف قليالً ويسـتدل إىل من يعود الضمري. األمر 

الـذي يأخذ القارئ لالقتناع بفكرة الكتابة اآلليـة يف القصيدة. ومرة أخرى يمكننا أن نلمس أن 

السوريالية اختلفت عن الحركة الدادئية بأن عبثيتها كانت ذات جدوى ولم تكن مطلقة. وبرغم 

االحتمـاالت املتعددة التي يمكن معها إحالة الضمري، بحيث يمكن القول بأن ما يُقَصد بالضمري 

مجموعة من النساء كانت بينهن الحبيبة التي يتغزل بها األنا ويخاطبها ويبذل مجهوًدا بمنحها 

اسـًما مغايًرا ألسـماء باقي النسـاء. وبما أن القصيدة السوريالية، ال تسـرتيح إىل معنى واحد، 

وتتميز بالتملص واالنفالت من قبضة الشـاعر، نستطيع حينها أن نأخذ الضمري هن عىل جانب 

آخر، خاصة وأننا ملسـنا عىل امتداد القصيدة املسـتوى امليتا-شـعري، فإنه ملن املنطق أن نرى 

باملخاطبـة قصيـدة انتهى من كتابتها الشـاعر وهو اآلن بصدد تسـميتها، وال يريد لها اسـًما 

كأسـماء القصائد التي أُعطيت من قبل، وبالتايل نعتـرب الضمري داالً عىل مجموعة قصائد. وهو 

أمر يتالءم مع السياق أكثر، األمر الذي يتأكد من القطعة التالية:

«هنـاك كتب لها رائحة الغرف وأناديها يا كتبًا لك رائحة الغرف. هناك شـعر كالزجاج املكرس 

أناديـه: أيها الزجاج املكرس. لكن لم أمسـْك لك بمنادى. أنت واضحة تتعقبني سـمرتك ولهاث 

رحمك يسكنني».

ومـن الواضـح أن لألنا موقًفا من قضية التسـمية. ومـن الحجم الذي تأخذه يف النص، نشـعر 

بأهميتهـا ومركزيتهـا. ومن الواضح أنـه تم عقد مقارنة بصـورة خفية يف طرفهـا األول األنا 

ومخاطبتـه التي انتـرصت عليه وأغرقته يف هذيانـه. أما الطرف الثاني نجـد فيه مجموعة من 
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املجهولني أمام «هن» كذلك هم لهم مواقفهم من مخاطباتهم. إال أنهم يختلفون عن األنا املتكلم 

يف القصيدة يف أنهم قيدوهن وعمدوهن بأسـماء، يف حني يسـتخف األنا بالتسمية لدرجة أنه إذا 

أطرها باسـم فسوف ينسـاه. ويف املقطع الذي أمامنا نلمس كذلك بعًدا نقديًا ويعرب بصورة أو 

بأخرى أن األشـياء تُسـمى وفق صفاتها، فتعنون الكتب برائحة الغرف. والشـعر الذي يشـبه 

الزجـاج املكرس يأخذ هذا العنوان أو التسـمية. هـذه الرتكيبة بالذات، الزجـاج املكرس، تحيلنا 

إىل العنوان، ألنها تنضوي عىل نوع من البعثرة. وكأنه يشـري إىل أن عملية التسـمية هي بمثابة 

وسيلة مساعدة لفهم ما هو غري واضح أو مفهوم. كل األمور ُسميت لكن املخاطبة تستعيص عىل 

التسمية، ويعلن أنه لم يجد لها منادى. والسبب من وراء ذلك أنها واضحة وال حاجة ملا يفرسها. 
كأن التسمية جاءت للتفسري.53

والسؤال املطروح هنا، هل عدم التسمية نابع من ضعف، إذ يرى املتكلم نفسه ضعيًفا أمام قوة 

املخاطبة، وهو يحتاج للكالم والبحث عن اسم ليفرغ عن نفسه هول ما أحدثته املرأة بإثارتها؟ 

أم أن ذلك دليل قوة فيلتزم الصمت مؤثًرا البوح عىل التسمية؟

اإلجابـة ال تأتينـا مبارشة، بل هنـاك انتقال مفاجئ إىل مشـهد آخر: «تؤديـن أدوارك يف عيني 

وتفتحني شبابيك يف نخاعي».

يف هذا السطر يتخيل القارئ مشهًدا غريبًا تكون فيه عينا األنا بمثابة خشبة املرسح تؤدي عليها 

املخاطبة أدوارها.

ومن الشـبابيك التي تفتحها يف نخاع األنا نلمس املعتقد السـوريايل الذي من خالله تكون املرأة 

طاقة إلهام وإيحاء، ومجاالً الكتشاف العالم والذات. املرأة كذلك آلية للغوص يف عالم األحالم، إال 

أن ما يميزها حقيقة امتزاج الوعي بالالوعي، وبصورة أو بأخرى، هذا ما أشار إليه بريتون حني 

أراد للسوريالية الوصول إىل النقطة العليا التي تتداخل فيها عوالم الوعي والالوعي، الباطني مع 

الداخيل، وباختصار كل الثنائيات املتقابلة:

«الحلم يف مخدعك ومخدعك حيلة واعية!

إن دراسـات كثرية قد عالجت مسـألة التسمية ومنح العنوان للنص. وهناك من يرى أن العنوان اسم له وظيفة اإلرشاد   53

إىل التأويل، وهناك من يرى به صيغة نقدية للنص يضعها املؤلف ألنه أول من يحاكم نصه ويهذبه. وبالتايل يُنظر إىل 

العنـوان باعتبـاره أول قراءة نقدية للنـص، وإذا كان العنوان صيغة نقدية من هنا كان ال بد له من أن يتخذ موقًفا من 

العمل األدبي. وهذا ما يجعلنا نضع االحتمال أن الحاج قد فرغ من كتابة القصيدة، وهو اآلن منشـغل بنقدها وبالتايل 

بوضع اسم لها. راجع عن العنوان: حمد، 2002، ص 39.
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ولسوف أدعوِك

آه! ماذا؟

ولسوف أكتشف لِك سجنًا

آه

من يخرجني منه!»

يحلـم األنـا يف مخـدع املخاطبة، ال نعرف مـا هو الحلم بالضبـط، إال أنه أهـم ركائز القصيدة 

السـوريالية. خاصة أنها نظرت إىل الشـاعر باعتباره رائيًا، وباعتبار الشـعر رؤيويًا.54 يف هذا 

الحلم ال يوجد منطق، أو خط سري واضح. هناك محاولة لكرس نظام األشياء عرب امتزاج منطقة 

الوعي مع الالوعي. هذه الرؤيا مدركة ملا تخطط أو ترسم له. ويأتي السطر التايل ليعيد موضوع 

التسمية إىل مركزية النص. لكن األنا يستدرك ويتعثر. ونلمس من وراء ذلك حريته ووقوعه بني 

أن يبوح باالسم أو يبقي عليها دون التسمية. ويتوعد أن يكتشف لها سجنًا، هو عبارة عن اسم 

يحرصها ضمن إطار ويحد من امتداد مدلوالتها. لكن السـحر ينقلب عىل الساحر، فيجد نفسه 

أسـري السـجن الذي أراده للمخاطبة. وتنتهي القصيدة بمفارقة ال شك أنها تتكشف عن جدلية 

امتـدت عىل طول القصيدة، رغم لجوء الشـاعر إىل أسـلوب التورية، التـي حاولت التمويه عىل 

القارئ، ومنحت الكتابة اآللية ناصية القصيدة.

وبذلـك، يمكننـا أن نعترب هذه القصيدة ترتيلـًة مبعثرًة بامتياز شـكالً ومضمونًا. وال بد لنا يف 

هذا املقام أن نشـري إىل أن هـذا التبعثر لم يكن خالًصا أو قاصًدا للعبثية املطلقة. ألن الشـاعر، 

خاصة مع تكرار موتيف التسـمية باسـتمرار، أراد أن يعالج أو يقول شـيئًا بشأن عملية كتابة 

الشعر، التي مع انتهائها ينشغل الشاعر بمنح قصيدته اسًما أو عنوانًا. وكأننا قابلنا األنا املتكلم 

يف وضعيـة معينة، هذه الوضعية هـي بعد انتهائه من كتابة قصيدة مـا. فتأتي هذه القصيدة 

وكأنها حوار ذو جانبني، األول بني الشـاعر وذاته، والثاني بني الشـاعر والقصيدة التي كتبها، 

والتي نجهلها كقراء. فالشـاعر ال يرشكنا إال يف مرحلة التسمية، املرحلة النهائية للقصيدة. ومن 

خالل هذه املشـاركة يطلع الشـاعر القـارئ عىل موضوع هو من أهـم املوضوعات التي هدفت 

القصيدة الرؤيوية هو ما ينشـده الحاج والسـورياليون إجماًال. وهي ما ينجم عن امتزاج الحواس بطريقة تلغي عمل   54

كل حاسـة عىل انفراد. وذلك من أجل الوصول إىل املجهول، سـيما أن الحاج رأى أن وظيفة السوريايل هي معرفة ذلك 

 .Haidar, 2008, pp. 165-166 .املجهول يف طريق معرفة أفضل لإلنسان والعالم
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السـوريالية إىل معالجتها وتغيري وجهها السـائد. فتكون ظاهرة معالجة وتناول الشعر ضمن 

الشعر، ظاهرة امليتا- شعر، من أبرز ما قصدته وتميزت به القصيدة السوريالية.
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املالحق

ملحق (1)

هـويـة

أخاف. 

الصخر ال يضغط صندوقي وتنترش نّظارتاي. أتبّسم، 

 ، أركع، لكْن مواعيد الّرس تلتقي والخطوات تُشعُّ

ويدخل معطف! ُكّلها يف الُعنُق. يف الُعنُق آذان 

قة.  وَرسِ

أبحث عنِك ، أنِت أين يا لّذة الّلعنة! نسلُِك 

ساقط، بصماتُِك حّفارة! 

يُسّلمني النوم ليس للنوم حاّفة، فأرسُم عىل الفراش 

طريقة؛ أفتُح نافذة وأطري، أختبي تحت امرأتي، 

أنفعُل ! 

وأشتعل!... 

تعال أصيح. تعال أصيح. إنّني أهتف: النرص للِعلم! 

سوف يتكّرس العقرب، وأتذّكر هذا كي أُنجَب بال 

يأس. 

 ***

تُمطر فوق البحر 

 ..

أُناديَك أيُّها الشبُح األجرد، بصوت الحليف، والعبد، 

والدليل، فأنا أعِرف. أنت هو الثأر العائد، صْلباً كالّربا، 

فاحشاً، أخرس، وخططي بال مجاذيف. أُسِدل رأيس عىل 

جبيني فتحدجني عينُك الوحيدة من أسفل؛ النهاُر 
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يرتكني الّليُل يحميك. النهاُر يدفعني «لك الّليل!» 

فأركض، الّليُل َرُجل! أهرُب أين وأنا األفق؟ 

 ***

الحياة حيّة. العني َدَرج، العني َقَصب، العنُي سوق 

سوداء. عينَي ِقْمع تقفز منه الريُح وال تصيبه. هل 

أعوي؟ الرصاخ بال َحبْل. هناك أريكة وسأصمد. 

 ***

سوف يأتي زمن األصدقاء لكن االنتظار 

انتحر. الجياد تُرسع، َعبَثاً َعبَثاً، الخوف رقم ال نهائّي. 

 ***

السقُف ينحّل يف قلبي واألرُض ال مكاَن لها. أُهروُل 

وأُقذَف، يكنسني الصدى، صدى! األرض بعيدة بال 

طريق، األرض تنزل بال َعتَبة. 

أُطَلُق عىل الهواء، أغرز الهواء بأليايف. 

 ***

بال تََعتُّه، الحركة ليست ضّد الّليل، الحركة عمياء 

تَرى بالّليل. ُقم! املصباح خادم ويدك خادمة. (أضحُك 

منّي) قم! هوذا أنا، الباب يُطَرق. 

الباب: هنا املوت. وجُهُه وجه الَقَدر وظهره الضياع. 

يُطَرق وال ينتفض، فهو يبقى. 

 ***

يجب أْن أبكي. كيف نسيُت أّن الدموع تعّكر 

املرايا؟ املرآة غابة لكِن الدمعُة فدائّي. فألسمع 

جَلبتِك أيّتها الرفيقة! فألرفع لواءك حتّى تتقّطع أوتار 

كتفي! 

تُمطر فوق البحر 

لم يعد يف العالم دمعة 

 ***

والحزن؟ 
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ما سعر رجل حزين! التغّضن عالمة، الغضب إبحار. 

ع تذيع الربيع، وعند الصباح تتعانق  ُدَرُف الّرصْ

املذبحة والّظَفر وحسداً أْخَلُع وجنتّي. 

لكِن الخوف! 

ما 

الخوف؟ 

ال تبدأ. سأضؤل، وأصمت. جناحك. عينك األُفقيّة! 

موالي: ال! ُخذْ قبيل اآلخرين!... 

دم حديث.

ملحق (2)

ترتيلة مبعثرة

لن أسميك اسًما موسيقيًا، لن أتربع لك بمفاجأة

إنني شغوف بعريك حيث يأخذ هذياني مجده

إنني جائزة باسمك.

ما معنى الرمز؟ فم يف املاء

لكني فم أصلع وأعمايل مخرتقة وبال هدف.

الرمز غيٌب

تك تُغيّب العالم كدّوار املاء وُرسّ

الرمز قوة، ووهجك كسل مسّلح

وأنا جرثومة مدللة بني نهديك.

لقد عمدوهن بأسماء غريبة

إذا دعوتك شيئَا فسأنساه.

هناك كتب لها رائحة الغرف وأناديها يا كتبًا 

لك رائحة الغرف. هناك شعر كالزجاج املكرس أناديه:

أيها الزجاج املكرس. لكن لم أمسك لك بمنادى.
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أنت واضحة تتعقبني سمرتك ولهاث رحمك

يسكنني.

تؤدين أدوارك يف عيني وتفتحني شبابيك يف

نخاعي

الحلم يف مخدعك ومخدعك حيلة واعية!

ولسوف أدعوك

آه! ماذا؟

ولسوف أكتشف لك سجنًا

آه

من يخرجني منه!
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ويفّ يف تنظ أ بكر الكالباذي (ت: 990/380) تجربة الوصول الصُّ

نموذٌج لبُنْية الخطاب وإشكاالت امُلقاربة

يف مؤلفات القرن امليالدّي العارش

عرين سالمة قديس

جامعة حيفا

«والله ما رجع َمن رجع إال من الطريق، ولو وصلوا إليه ما رجعوا عنه» (أبو سليمان الّداراني).1

(1) تقديم

يبدو أنَّ ما ُكتب حول الكالباذي نفسه ال يَُعدُّ ذا باٍل بالنسبة ِلما حظَي به كتابه، التعرف ملذهب 

أهل التصوف، من شـهرٍة وانتشار. أما االسـُم الكامل للكالباذي، فهو أبو بكر بن أبي إسحاق 

محمـد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الكالبـاذي. وتفيدنا بعض املصادر أنه مات يف بخارى، 

ومـا زال قـربه فيها يُـزار إىل اليوم. تعتور الشـكوك تاريخ وفاة الكالباذي. أما الرأي الشـائع، 

فهـو القائل بأنه تويف عام 380/ 2.990 ويَُعدُّ كتاب التعـرف أحَد أهمِّ النصوص املبكرة التي 

الكالباذي، 1933، ص 99.   1

انظـر: Nwyia, “Al-Kalabadhi”, EI2, vol. 4, p. 467 ؛ وكذلـك مقدمـة Arberry لرتجمـة كتـاب التعـرف:   2

.Arberry, 1966, p. X
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تَْعِرُض للمـرشوع الصويف، ذلك الذي بدأ يبلور له آنذاك نظاًما متكامال من النظريات، وأحكام 

السـلوك.3 ويذهب Arberry يف مقدمته للرتجمة اإلنجليزيـة لكتاب التعرف إىل أّن هذا الكتاب 

يَّته بعد الرسـالة للقشـريي (ت: 1072/465) وقوت القلوب ألبي طالب  يَُعـدُّ الثالَث يف أهمِّ

املكي (ت: 996/386). ويرجع ذلك إىل أسباب عدة، منها أنه مؤلٌَّف موجز، فضال عن أّن الغايَة 

من تأليفه تنبع بالدرجة األوىل من رغبة الكالباذي يف رسـم صورة إسالمية معتدلة للتصوف يف 
عرصه.4

ومـع أننـا ال نؤيد اإلفراط يف وصف اآلثـار التي ترتّبت عىل حادثة قتـل الحالج يف مطلع القرن 

امليـالدي العـارش باعتبـار أنَّ حادثًة فرديًّة كهـذه ال تملك وحدها أن تحمل مـا بولَِغ يف وصفه 

مـن آثار ونتائج؛ فإنَّنا ال نسـتطيع أن نتجاهل تأثَُّر الكالباذي، الـذي كان طفال يف ذلك الوقت، 

بهذه الحادثة5، األمر الذي قد يسـّلط كثريًا من الضوء عىل تردد أصداء التعريفات التي وضعها 

الحـالج لبعض االصطالحات الصوفية يف قسـم االصطالحات من كتـاب الكالباذي،6 وذلك عىل 

ا يف  الرغـم مـن تأكيد األخري عىل أنَّ البيئة التي عاش فيها الحالج كانت قد شـهدت نكوًصا حادٍّ
الفكر الصويف القويم، يف منظوره.7

ٍل هامة يف تاريخ التصوف اإلسـالمي؛ ففـي هذه الفرتة تجاوز  يمثّـل القرُن العارش نقطَة تحوُّ

التصوُُّف مرحلة الحياة الدينية الفردية إىل مرحلٍة جديدٍة تسـتند إىل حركٍة منظمٍة، أو مدرسـة 

ذات قواعد ورسوم وأساتذة من الشيوخ ال يُمكُن للمريد التقدم يف حياة الروح بغري إرشادهم.8 

باملقارنـة مع مؤلفات الحارث املحاسـبي (ت: 857/243) التي ال تيش بوجود رؤيا متكاملـة للفكرة الصوفية، األمر   3

الذي ينعكس من خالل مؤلفاته التي ال تتخذ مسـاًقا شـموليٍّا يعالج التجربة الصوفيـة يف مفهومها الكيل، نجد مؤلف 

الكالباذي ذا مساٍق كيل، يتعامل مع التجربة الصوفية بكل أبعادها ومفاهيمها. 

.Arberry, 1966, p.  XI :انظر  4

.Arberry, 1966, p. XIV :انظر  5

من بني االصطالحات التي يظهر يف تعريفها التأثُّر بالحالج عند الكالباذي، كما يشـري Massignon: «وْجد»، «ُسـكر»،   6

«جْمـع»، وعىل نحـٍو خاّص الثنائيـات االصطالحية نحو: «تجريـد وتفريد»، «تجلٍّ واسـتتار»، «فناء وبقـاء». انظر:  

.Massignon, pp. 102- 103

.Nwyia, , p. 467 :انظر  7
وتجدر اإلشارة إىل أنه يف العهد املبكر للتصوف اإلسالمي (قبل القرن الرابع للهجرة) لم تكن العالقة بني املريد والشيخ   8

عالقة متينة. عىل أنه منذ مطلع القرن الثالث للهجرة (التاسـع للميالد) طرأ تطّور ملحوظ عىل نمط هذه العالقة، بدًءا 

من املناطق الرشقية لبالد الفرس. وفيما كان املريد يف املرحلة األوىل يزور شـيوًخا عدة الكتسـاب تعاليمهم دون التزاٍم 

ا يرتبط معه بعالقة تلمذة وثيقة. وقد أفرزت هذه املرحلة  بشيٍخ واحد منهم، فإنه يف املرحلة الثانية اتخذ له شيًخا خاصٍّ

ظاهـرة الطرق الصوفية التي تعكس الطابع املؤسسـاتي للتصوف اإلسـالمي يف أكثر صوره بلـورًة. وبعد أن يحّصل 

املريد التعاليم من شيخه، يصبح قادًرا عىل الحصول عىل ما يُسمى باإلجازة التي يُمنح معها الخرقة تمييًزا له عن غريه. 

Salamah-Qudsi, 2009, pp. 384 ff. :؛ وكذلك مقالناMeier, 1999, pp. 189-219 :انظر يف هذا الصدد
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وأخـذ منّظرو التصوف يُثبتون ما راج يف األوسـاط الصوفية من مفاهيـَم جديدٍة باتت محاوَر 

للطعن يف الصوفية، ومسّوغاٍت لرميهم بالكفر والزندقة يف الفرتة التي ُعرفت يف تاريخ التصوف 
بمحنة الصوفية يف بغداد.9

إنَّ الواقع التاريخي الذي رسـم ظالله عىل الحقبة التي وضع فيها الكالباذي كتاَب التعرف لم 

. وبرز  ـنّيَّ يعـدم كثريًا من الرؤى والتنظـريات التي تتعارض يف جوهرها والخطاب الديني السُّ

منّظرو التصوف الذين أرسـوا دعائم ما يمكن أن ندُعوه بالخطاب الصويف التوفيقي يف إشـارة 

إىل ما يضاهي كتاب التعرف من مؤلفات انربت إىل ترسيخ الفكر الصويف نهًجا كليا لحياة الفرد 

يف إطـار الجماعة، وذلك من خالل اختطاط التصوف جزًءا ال يتجزأ من حياة املسـلم ومنظومة 

الرشيعة. 

ينُشـُد هذا املقـال تناوَل عدٍد من املفاهيم التي تعكس اإلشـكاليََّة الجوهريـة التي وقع فيها ما 

دعوناه بخطاب التوفيق الصويف يف تأدية مهمة التوفيق بني التصوف والفكر اإلسالمي، وأبرزها 

«املعرفـة»، «املحبـة»، و«الفنـاء»، وهي املفاهيُم التي تشـّكل مجتِمعًة فكـرة الوصول إىل الله، 

وبلوغ نهاية الطريق. وإذا كان منّظرو التصوف قد أفردوا هذه املفاهيم يف أبواٍب لها مسـتقلٍة؛ 

فـإنَّ الجـيلّ أنَّ عملية فهم مضمونهـا، فضال عن الوقوف عند آليات املبنـى التي يلجأ إليها هذا 

النموذج النيص التوفيقي، ال يمكن أن تُجرى بمعزل عن اصطالحاٍت أخرى قد ال تكون، يف نهاية 

األمر، إال تسـمياٍت كثريًة لتجربٍة روحيٍّة واحدة، كالتجيل، والرؤية، واملشـاهدة. سـنحاول فيما 

ييل اسـتقصاَء اآلليات التي وّظفها أبو بكر الكالباذي يف التعرض لتجربة الوصول بما تتضمنه 

عمليُة املقاربة ذاتُها من إشـكاالٍت بسـبب انزياح العنارص التي تكّون هـذه التجربة عن البُنية 

ـنّي، وبمـا تفرضه املقاربُة عىل املؤلف التوفيقي من نُُظٍم أسـلوبية  التقليدية للفكر الديني السُّ

تسند مهمته الصعبة. 

انظر: نيكولسـون، 1946، ص 21. وقد عّرب املتصوفة عن احتقارهم لعلماء الفقه تعبريًا قاسـيًا، كما يتجىل عىل سبيل   9

املثال يف القول التايل للمكي: «روينا عن عيىس عليه السـالم: َمثَُل علماِء السـوء مثُل صخرٍة وقعت عىل فم النهر، ال هي 

ترشب املاَء، وال ترتُك املاَء يخلُُص إىل الزرع. وكذلك علماء الدنيا، قعدوا عىل طريق اآلخرة، فال هم نفذوا، وال تركوا العباد 

يسلكون إىل الله عّز وجّل». [املكي، 1310هـ، ص 141].
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(2) املعرفة بالله

(2-1) عنارصها، وبُنية الخطاب الذي يعرض لها:

نبـدأ تناولنا للمعرفـة يف كتاب التعرف من البابني اللذين أفردهمـا الكالباذي للمعرفة، ونعني 

البـاب الحـادي والعرشين، والباب الثاني والعرشين. إنَّ الدليل عىل الله هو الله نفسـه؛ ذلك أنَّ 

العقل ال يمكنه إدراكه بسـبٍب من عجزه، والعاجز يسـتطيع إدراك عاجٍز مثله فحسـب. وعىل 

هـذا النحـو؛ فإن معرفة الله بمعناها املخصوص ال تحدث إال إذا شـاءها الله لإلنسـان: «وقال 

ـد له، وال يؤمن  بعـُض الكبـار: ال يعرفه إال مـن تعرََّف [أي الله!] إليـه، وال يوّحده إال من توحَّ

بـه إال من لطف لـه، وال يصفه إال من تجّىل لرسه».10 والكالباذي يؤكـد تباًعا كون هذه املعرفة 

هبًة ربانية، تقترص عىل خواّص املتصوفة ممن يبادر الله إىل تعريفهم عىل نفسـه بنفسـه. ويف 

هذا السـياق، ينقل الكالباذي مصطلح «معرفة التعرُّف» عن مقولٍة منسـوبٍة للجنيد البغدادي 

(ت: 297/910) يصنّـف فيها املعرفَة اإللهية إىل صنفني: معرفـة تعرُّف، ومعرفة تعريف.11 

وتوضيًحا للفرق بني املصطلحني، نورد املخطط التايل:

                                                                   الله يتعّرف بنفسه إىل اإلنسان

                                                                                      

اإلنسان/ يعرف الله، ويتعرف إىل سائر األشياء به (1) معرفُة تعرٍُّف/ معرفة الخواّص 

                                                                                                      

األشياء

                                                                     آثار قدرة الله/ املخلوقات

اإلنسان يتعّرف إىل الله بواسطة هذه اآلثار (2) معرفُة تعريٍف/ معرفة العوامّ 

       

                                                                                    الله

10   الكالباذي، 1933، ص 37.

11   الكالباذي، 1933، ص 37.
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والفرق بني النوعني، يف تفسري الكالباذي، يرجع إىل االختالف بني معرفٍة تقوم عىل عملية يبادر 

إليها الله لتعريف اإلنسان به، ومعرفٍة غري مبارشة يتعرف فيها اإلنسان وحده عىل الله من خالل 

مخلوقاته.12 ويف هذا الصدد، يسوق الكالباذي قوال ملحمد بن واسع،13 قد يحتمل قراءًة متطرفة 

إذا نحن تناولناه مقتطًعا من سـياقه العام، هو: «ما رأيُت شـيئًا إال ورأيُت اللَه فيه».14 عىل أنَّ 

هذا القول لم يرد إال للتدليل عىل النمط الثاني ملعرفة الله، وهو النمُط االستداليلُّ ملعرفة الله عن 

طريق مخلوقاته. ودليل هذا التفسـري مقولُة ابن عطاء (ت: 921/309-922 أو 923/311-

924) التي تيل مقولَة ابن واسـع املذكورة: «تعرََّف [أي الله] إىل العاّمة بَخْلِقِه».15 واملالحظ أنَّ 

الكالبـاذي، إذ يتناول صور املعرفة املبارشة التي هي معرفة الخواّص (البند األول أعاله)؛ فإنه 
لًة عن طريق كالم الله وصفاته.16 يشري إىل كونها محصَّ

إنَّ هذه اإلشـارة كافية، يف رأينا، إلقصاء فكرة املعرفة املبارشة جانبًا، بعد أن كان الكالباذي قد 

مّهـد لها يف تمييزه بني النوعني املذكورين. فمعرفُة الله عن طريق كالمه، أي القرآن، وإْن كانت 

أقـرب إىل املبـارشة من معرفته عن طريق مخلوقاته؛ فإنها تبـدو أقل رقيٍّا من تلك املعرفة التي 

ينسـبها الكالباذي لألنبياء، قائال يف معنى ذلك: «وإىل األنبياء بنفسـه، كما قال: وكذلك أوحينا 

إليـَك روًحـا من أمرنا».17 هكذا، تكـون معرفُة األنبياء وحيًا هي أرقى درجـات املعرفة؛ بيد أنَّ 

معرفتـه عن طريق كالمه، تُعدُّ يف مفهوم الكالباذي معرفـًة راقيًة؛ وذلك ألنَّ أولها الله، وآخرها 

املخلوقات، يف حني تبدأ معرفة العوام من املخلوقات وتنطلق باتجاه الله. 

ويف الباب الثاني والعرشين املعنون ِبـ «اختالفهم يف املعرفة نفسها»، يجهد الكالباذي يف إثباِت 

أقـواٍل لبعض املتصوفة املبكرين، يصـّور كلُّ واحٍد منها جانبًا معينًـا للمعرفة، وهي ال تعّرف 

جوهـَر هـذه املعرفة الخاصة، بقدر مـا تقدم لنا مناحـَي مختلفًة لها. ومن جهـٍة أخرى، فإنَّ 

التمّعن يف هذه األقوال يقودنا إىل رسـم سـماٍت عامة للمعرفة الصوفية، شاء الكالباذي التلميح 

لهـا، وذلك ملجـرد اختياره هذه األقوال دون سـواها. ونـود فيما ييل أن نُجمل سـمات املعرفة 

ويف هـذا السـياق، يميّـز R.S. Bhatnagar بني تحصيل املعرفة «مـن الله» (from God) وبـني تحصيلها «مع الله»   12

(with God). فـاألول تحصيـٌل من خالل االطالع عىل الرشيعة، يف حني أّن الثاني تجربٌة تخوضها الروح كي تصل إىل 

.Bhantagar, 1992, p. 141 :انظر .(of God) «معرفٍة مبارشٍة «بالله

هـو أبو عبد الله محمد بن واسـع، محّدث وزاهد من أهل البرصة. تـويف عام 123هـ. انظر: اإلصفهاني، 1997، ج 2،   13

Gramlich, 1995, pp. 21-50 :ص 392؛ وكذلك

الكالباذي، 1933، ص 38.  14

الكالباذي، 1933، ص 37.  15

انظر: الكالباذي، 1933، ص 38.  16

الكالباذي، 1933، ص 38.  17



[ 76 ]

مجمع اللغة العربية - حيفا

الصوفية التي يمكن استجالؤها من خالل الباب الثاني والعرشين يف كتاب التعّرف:

1. اعرتاف اإلنسـان بعجزه عن بلـوغ معرفة كاملة بالله، وافتقـاده إلرادته الذاتية يف تحصيل 

املعارف؛ وذاك ألنَّ الله هو املانح، أو املانع، الوحيد لها. من هنا، ليس من قبيل الصدفة أن نجد 

الكالبـاذي يفتتح هذا الباب الذي يتناول ماهية املعرفـة الصوفية باإلقرار بأنَّ أول معايري هذه 
املعرفة «وجود جهِلَك عند مقاِم علِمِه».18

2. إنَّ مـا يهبه الله لإلنسـان من معـارف علوية يمكِّنُُه مـن تحصيل نوٍع مـن العلوم العقلية 

التي تشـّكل بدورهـا أدواٍت إلثبات دعائم العقـل وتوطيد بُنيانه. ورغم مـا يف هذه الفكرة من 

تناقـض والرؤى الصوفية الخاصة بالعلـم اللدني الذي تختلف أدواته وغاياته عن علوم العقل؛ 

إال أن هـذه النظريـة التي يومئ إليها الكالبـاذي لها يف واقع األمر ما يربرهـا. فالعلوم العقلية 

(كعلوم الفقه وأصول الرشع اإلسالمي) ال تحُصُل للمرء إال بوجود تطهرٍي داخيل ومتكامل عنده 

ينسـجم وحظيه باملعرفة اإللهية، األمر الذي يؤكد ارتباط التصـوف بالرشع، واعتبار الحقيقة 

مهـًدا للرشيعة، ومركًزا الكتسـابها. ومن املثري أن نلقى الكالباذي يسـوق املقولَة التاليَة تدليال 

عىل «انسـجام» الحقيقة والرشيعة: «أباح [أي الله!] العلَم للعاّمـِة وخصَّ أولياءه باملعرفة»؛19 

ثم رسعان ما يستشعر ما تحتويه من ترجيح للمعرفة (العلم الصويف) عىل حساب العلم (العلم 

الرشعـي)، فألحقهـا مبارشًة بمقولتني تُحالن العلـم العقيل املكانَة املركزيـة، أوالهما ألبي بكر 

الوراق:20 «املعرفُة معرفة األشـياء بصورها وسـماتها، والعلُم علُم األشياء بحقائقها»، والثانية 

مقولة أبي سـعيد الخـراز (ت: 890/277-891): «املعرفة بالله هي علـُم الطلب لله من قبل 
الوجود له، والعلُم بالله هو بعد الوجود، فالعلم بالله أخفى وأدّق من املعرفة بالله».21

إذا كان Arberry قد قسـم كتاب التعرف إىل خمسـة أجزاء، معتِربًا األبـواب األربعة األوىل منه 

قسـًما ينفرد عما وضعه يف القسـم الثاني من األبواب التالية وصوال إىل الباب الثالثني؛22 فإننا 

الكالباذي، 1933، ص 39.  18

الكالباذي، 1933، ص 40.  19

هو محمد بن عمر الوراق الرتمذي. ال يذكر القشريي تاريخ وفاته. انظر: القشريي، 1940، ص 24.  20

الكالباذي، 1933، ص 40.  ونجد بني املتصوفة  من ّرصح بأن العلم أرفع وأتّم من املعرفة كالجنيد. أما الحالج فتُنسب   21

له رواياٌت كثرية تشري إىل احتقاره العلوم، كالقول التايل املنسوب له مثالً: «يا عجبا ممن ال يعرف شعرًة من بدنه كيف 

تنبت سوداء أم بيضاء، كيف يعرف مكوِّن األشياء ؟ من ال يعرف املجمل واملفّصل، وال يعرف اآلخر واألول والتصاريف 

والعلل والحقائق والحيل ال تصّح له معرفُة َمْن لم يزْل». انظر: متز، 1940، ج 1، ص 314. وقارن ذلك أيًضا مع قول 

أبي حامد الغزايل مميًِّزا بني املعرفِة والعلم: «فالعلم كرؤية النار مثالً، واملعرفة كاالصطالء بها». الغزايل، د.ت. ، قسـم 

2، ص 28. 

نجـد هذا التقسـيم يف مقدمـة Arberry لكتـاب التعـرف: Arberry, 1966, pp. XV-XVI، وقارن هذا التقسـيم   22
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نؤثـر النظر إىل األبواب الثالثني األوىل من الكتاب مًعا بوصفهـا وحدًة واحدًة ذات ُوجهة داللية 

متجانسـة؛ إذ تُالحـظ يف أبواب هذه الوحدة عنايـُة الكالباذي بالتعرض ملوقـف التيار الصويف 

املعتدل، ذلك الذي يمثّله هو بنفسه، يف عدٍد من املسائل الدينية والكالمية. وهو يذكر رصاحًة يف 

نهاية الباب الثالثني أنه قد أفرد عنايته يف القسم األول من الكتاب لرشح مذاهب هذا التيار فيما 

يخصُّ املسائل الكالمية املختلفة، أما يف ما تبّقى من الكتاب، فإنه يشري إىل أنه سيعرض فيه إىل 

«بعض ما تخصصوا به من أقاويلهم وما اسـتعملوه من ألفاظهم مما تفّردوا به، والعلوم التي 
عنَْوا بها، وما يدور كالُمُهم عليه، ونرشح بعَض ما يمكُن رشُحُه».23

وبعد، فإننا إذا ألقينا نظرة عامة عىل موضوعات األبواب الثالثني األوىل من التعرف، لوجدنا أّن 

معظمهـا أُخذ عن مجـايل الكالم و الفقه خال مصطلحني اثنني أفرد الكالبـاذي لكلٍّ منهما بابًا 

مسـتقال، وأقصد الرؤية، ومعرفة الله. ولسـنا نجهل اللُّحمة القائمـة بني هذين املصطلحني يف 

دائرة املفاهيم الصوفية عموًما. والسؤال الذي يُطرح يف هذا السياق هو: ما الذي دعا الكالباذي 

إىل إثبات هذين املوضوعني يف القسـم األول من كتابه، وذلك رغم أنَّهما يتعديان الوجهة العامة 

لهذا القسم؟

إن هذه املسـألة قـد تُحمل عىل أن الكالباذي قد تعّمد التلميح إىل كـون املعرفة املتصلة بالرؤية 

قضية تنسـجم يف جوهرها والفكر اإلسالمي العام. وهي، وإْن ُشحنت الحًقا باملعاني الصوفية؛ 

فإنها ال تعارض الرشع أصال، بل تكّون معه َلِبناٍت أساسية ًينبني عليها النهج اإلسالمي الكيل. 

وحتـى يكـون هذا التخمني مقنًعا؛ فإننا بحاجة إىل افرتاض فكرة أخرى، وهي أْن يكون مفهوُم 

املعرفـة قد اتخـذ له يف تلك الفرتة مكانًة بـارزة يف حقل املفاهيم التنظرييـة الصوفية، وبالتايل 

يمكن تفسري اختياره لدى الكالباذي دون غريه من املفاهيم إلثباته يف القسم األول من التعّرف؛ 

وذلـك بنـاء عىل املنطق النظري القائل بـأن طائفة املفاهيم التي توّغـل املتصوفة يف ذلك العهد 

بالحديث عنها دفعت مؤلفي الصوفية املعتدلني إىل اإلرساع يف محاولة تقديمها منسجمًة والتيار 
اإلسالمي السني.24

 Nwyia, Al-Kalabadhi, p. 467 :بالتقسيم الثالثي الذي أشار إليه األب نويا يف

الكالباذي، 1933، ص 57.  23

يشـري أبـو العال عفيفي إىل أن املعرفـة بالله كانت قد تحولت يف طوٍر متأخر من تأريخ التصوف اإلسـالمي إىل مفهوم   24

مركزي ترتهن به سـائر أجزاء الطريق. انظر: عفيفي، 1963، ص 92 -93. أما آدم ميتز، فيشـري إىل أن بروز فكرة 

«معرفة الله» (Knowledge of God) يف القرنني الثالث والرابع للهجرة لم يعدم ما يربره يف ظّل الشعور املتزايد بني 

املسـلمني بالحاجـة إىل أمور حيويـة  (fresh needs) تُدخل التجديد إىل روح الدين اإلسـالمي. وعليه، بدأت العنارص 

املسـيحية الهيلينية تشـّق طريًقا لها يف التصوف اإلسالمي، وذلك عن طريق إكسـاب فكرة «معرفة الله»، تلك التي لم 

 .Mez, 1937, p. 280 :تحمل يف عهد الرسول أكثر من معنى التجديف بالدين، معاني جديدة للخالص والتطهري. انظر
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وقبـل أن نُمعـن يف إطالق مثل هذه األحكام، حريٌّ بنا التـزام الحيطة، واملبارشة يف تناول باقي 

أجـزاء الكتاب أمال يف بلورة صورٍة نظرية عامة قد تشـّكل أساًسـا لنـا يف التعاطي مع مفهوم 

املعرفة عند الكالباذي باعتباره أحد املناحي املكوِّنة لتجربة الوصول الصوفية.

يف القسم التايل من كتاب التعرف، ويمتدُّ من الباب الحادي والثالثني إىل الباب الحادي والخمسني، 

وجدنـا الكالباذي يُطلق مصطلح «علم املعرفة» مقابال ِلـ «علم اإلشـارة»، ذلك الذي تفّردت به 

طائفـة الصوفيـة.25 أما «علم املعرفة» عنـده، فهو مجموع تلك العلـوم الخاصة بالحفاظ عىل 

فـروض الرشيعة، واإلملام باألصـول الفقهية وعلم املعامالت، ثم لزوم النفـس، ومعرفة آفاتها. 

وراء هذه العلوم يقوم «علم اإلشارة»، وهو الذي يعرِّفه الكالباذي بقوله:

وهو العلم الذي تفّردت به الصوفية بعد جمعها سـائر العلوم التي وصفناها، 

وإنما قيل علم اإلشـارة ألن مشـاهدات القلوب ومكاشـفات األرسار ال يمكن 

العبـارة عنها عىل التحقيـق، بل تُعلم باملنازالت واملواجيـد، وال يعرفها إال َمن 

ناَزَل تلك األحوال، وحّل تلك املقامات.26

مـن هنا، نلحظ أّن علم املعرفة يوازي طوَر املقامات والزهد، يف حني يربز التصوف بوصفه علم 

اإلشـارة. أما وضع الكالباذي علَم املعرفة إزاء علم اإلشارة وقد كان بإمكانه إطالق مصطلحات 

أخـرى عـىل طور الزهد واملجاهـدة، فيبدو لنا مثريا بحـد ذاته. ونقول إنَّ اسـتعماله مصطلح 

«معرفة»، جاء كي يربز الطابع اإلشـاراتّي الذوقي للفكر الصويف، وذلك مقابل الطابع اإلدراكي 

– العقيل للفكر اإلسـالمي السني. فاألول علم يُدرك من وراء حجاب، إن جاز لنا توظيف قوالب 

التعبـري الصوفية، والثاني ال حجـاب يحول دون إدراك الذهن البرشّي لـه. فكلمة «معرفة» يف 

اسـتعمال الكالباذي هنا جـاءت بمعنى اإلدراك، أي إدراك مواضع الضعف اإلنسـاني تحضريًا 

إلصالحها، وذلك مقابل املضامني الالعقلية يف التصوف، تلك التي ليست تطلب إدراكا عقليٍّا، بل 

َحْسب الصويف استشعارها ذوًقا. 

واملالحظ أنَّ الكالباذي يُعنى يف هذا القسم من كتابه برتديد الروايات التي تيش بانتحاء التصوف 

منحى العلوم التي ال تُكتسب بالعقل اإلدراكي، وال يستطيع أحٌد فهمها بغري التجربة والحدس، 

األمر الذي اسـتدعى ابتداًعا أللفاظ تخّص هذه التجربة، وهي ال تحاول وصفها كالًما بقدر ما 

 theosophical”) ويف هذا الصدد، يذهب نيكولسون إىل أّن التصوف يف ناحيته الثيوسوفية/ املتصلة باملعرفة الكشفية

mysticism“) هو وليد الحكمة اليونانية إىل حدٍّ كبري. انظر: نيكولسون، 1946، ص 13.

الكالباذي، 1933، ص 59.  25

الكالباذي، 1933، ص 59.  26
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تنشـد الرتميز لها من بعيد يف أوسـاط املتصوفة، وذلك خشية أن يقعوا يف رشك أغيارهم ممن ال 

يفهمون حقيقَة أذواقهم ونعيم قربهم من الله. وهو يلّمح أيضا إىل أنَّ كّل ما سوف يورده الحًقا 

مـن تناوٍل للمفاهيم الصوفية الدائرة يف أوسـاط املتصوفة إْن هـو إال محاولة لإلبانة عما يتأبى 

عـن اإلبانة أصال. ونجد يف هذا اعتذاًرا مبّطنًا لكّل من ظـنَّ أنه عند قراءته كتاب التعرف، فإنه 

سيقف عىل كافة جزيئات التصوف.

يعود الكالباذي لتناول مفهوم املعرفة يف الباب الستني من التعرف: «قولهم يف حقائق املعرفة».27 

واملالحـظ أنَّ الكالباذي يرجـع يف هذا املوضع إىل نمطيّة التصنيف وتجميع أقاويل غريه بعد أن 

كان قد انتقل يف األبواب السابقة له إىل نمطية التأليف والركون إىل تسجيل آرائه الخاصة حول 

املوضوعات التي يطرقها. ومع ذلك، فإنه ال يسـتنكف من إثبات رشوحاته لهذه األقوال، وهي، 

؛28 عىل  بال شـك، بعـض مواقفه الذاتية. ونجده هنا يُكثر من النقل عـن الجنيد عىل نحٍو خاصٍّ

أنـه يحرص عىل إلحاق هذه النقوالت برشوحاته الخاصة. وبدال من إهمال مثل هذه األقوال، أو 

التغـايض عنهـا، نجد الكالباذي وأمثاله من منظِّري التصـوف الذين بادروا إىل جرس الهوة بني 

التصوف والفكر اإلسالمي السني يقومون عىل إثبات عدٍد ال بأس به من الروايات واألقوال التي 

شـاعت يف أوسـاط املتصوفة بهدف تحميلها مضامني توفيقية، بدال من أن تواصَل شيوعها مع 
املضامني األصلية التي صيغت معها.29

ويتلـو الكالباذي بـاَب املعرفة املذكـور، بباب يعنونه ِبــ «قولهم يف التوحيـد»،30 ليعود بعده 

للحديث عن صفة العارفني يف الباب الثاني والستني من الكتاب. ونتساءل هنا: ما مكاُن التوحيد 

من املعرفة ومن تجربة الوصول عند الكالباذي؟

من الجيلِّ أنَّ الكالباذي نفسـه يربط بني األمرين يف السـطر األول من باب املعرفة، حيث نجده 

الكالباذي، 1933، ص 101 -102. وباملقابل، فإنَّ أبا نرص الرساج (ت: 988/378) يعرض للمعرفة كمفهوٍم صويف   27

خاّص، وما يرتبط به من صفات العارفني، يف الجزء األول من كتابه فحسب،  قبل أن يتناول املقامات واألحوال وسائر 

موضوعات الكتاب األخرى، وذلك عىل نحٍو مقتضب. انظر: الرساج، 1960، ص 56 -64. 

يُثبـت الكالبـاذي ثالثَة أقوال  متتابعـة للجنيد، يعرِّف فيها املعرفَة الصوفيَة. واملالحظ أنَّ الكالباذي قد توّسـم يف هذه   28

األقوال جميًعا معنى القصور عن اللحوق بالصفات اإللهية، فاختارها دون غريها. 

أخـذ علماء اإلسـالم عىل أبـي حامد الغزايل، مثال، إثباته نظريـات الِفَرق املختلفة التي راح يدحضها؛ وذلك خشـية أن   29

يكون يف إثباته لها سببًا يف رواجها وانتشارها (يقول الغزايل: «حتى أنكر عيلّ بعُض أهل الحّق مني مبالغتي يف تقرير 

حجتهم، وقال: هذا سعٌي لهم، فإنهم كانوا يعجزون عن نرصة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لوال تحقيقك لها وترتيبك 

إياها». الغزايل، 1991، ص 37. ولنفس السـبب، هاجم اإلمام أحمد بن حنبل الحارَث املحاسـبي لتصنيفه يف الرد عىل 

املعتزلة. (انظر: الغزايل، 1991، ص 37).

الكالباذي، 1933، ص 103 -104.  30
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ينقل عن أحد شـيوخ املتصوفة تقسيمه للمعرفة إىل نوعني: معرفة حّق، ومعرفة حقيقة. ثم إنَّ 

الكالباذي يتلو ذلك بتفسريه ملاهية هذين النوعني مشريًا إىل أنَّ معرفة النوع األول توازي مفهوم 

التوحيـد («فمعرفـة الحّق إثبات وحدانيـة الله تعاىل عىل ما أبرز من الصفـات»31)، يف حني أنَّ 

معرفة الحقيقة تعني اعرتاف الصويف بعجزه عن إدراك حقيقة الله، أو حقيقة صفاته ونعوته. 

وبكلمـاٍت أخرى، يدرُك الصويف العـارف وحدانيَة الله بناًء عىل مجموعة الصفات التي نسـبها 

اللُه لنفسـه (يف نص القرآن)؛ بيد أنه غري قادر عـىل فهم ماهية هذه الوحدانية، وإدراك حقيقة 

الصفـات اإللهيـة. ومع تبَْلُوِر الفكر الصويف يف اإلسـالم، اتخذ مفهوم التوحيـد أبعاًدا مختلفًة، 

وُفهـَم عىل منـاٍح متفاوتة بلغت عنـد بعض املتصوفـة، وأبرزهم محيي الدين بـن عربي (ت:  

1240/638)، مفهوم وحدة الوجود. ولسنا هنا بصدد الخوض يف مفهوم التوحيد عند الجنيد، 

ذلـك الـذي يُكثر الكالباذي من نقل أقواله يف هذا املقام، عىل أننا نكتفي من القول باإلشـارة إىل 

أن «توحيـد الخواّص» عند الجنيد ليس يوازي املفهوم اإلسـالمي للتوحيد؛ بل هو توحيد القلب 

والشـهود الـذي يبلغه الصويف عند فنائه عن نفسـه، وبقائه «شـبًحا قائًما بني يـدي الله ليس 

بينهما ثالث». أما محور التجديد يف نظرية الجنيد، كما يراه أبو العال عفيفي، فيتمثّل فيما نّظر 

إليه الجنيد حول وجود النفوس البرشية قبل اتصالها باألجسـاد يف حالة اتصاٍل بالله، وبعد أن 

هبطت إىل العالم، نسيت النفوس ذلك التوحيد األصيل.32 

إىل جانب الوجه اإلسـالمي التنزيهي ملفهوم التوحيد؛ ال يتورع الكالباذي عن اإلشـارة إىل الوجه 

الشهودي يف التوحيد، وما يتصل به من أحوال املعرفة والفناء. ومن األقوال التي يسوقها يف هذا 

الصدد: «إذا عرََّفُه الحقُّ إياُه أوقَف املعرفَة حيُث ال يشـهُد محبًة وال خوًفا وال رجاًء وال فقًرا وال 

غنًى؛ ألنها دون الغايات، والحّق وراء النهايات»، ثم تُتىل هذه املقولة بتفسـري الكالباذي، يقول 

فيه: «معناه أنه [أي الصويف!] ال يشهد هذه األحوال؛ ألنها أوصافه، وأوصافه أقُرص من أْن تبلَغ 

ما يسـتحّقه الحقُّ من ذلك».33 فاملقولة املقتبسـة تشـري إىل أنَّ املحبَة والخوف والرجاء، والفقر 

والغنـى، كلها صفات برشية يفنى عنها الصويف إذا ما أبلغه الله حاَل املعرفة. ويأتي الكالباذي 

بأبيات من الشعر تدلل عىل معنى الدهش الناتج عن اللقاء بني الصويف والله، ذلك الدهش الذي 

يـؤّدي بالصـويف العارف إىل حاٍل ال يُعرف فيها حيٌّ هو أم ميت: «من حار يف دهشـِة التالقي/

أبْرصتَُه ميتًا كحي). ولسـنا نغفل عن التشـابه بني هذه الفكرة وما ذهب إليه الجنيد يف وصف 

الكالباذي، 1933، ص 101.  31

عن مفهوم التوحيد عند الجنيد ومن نََهَج نهَجُه من أصحاِب املدرسـة التي اعتُِربَ مؤّسسـها انظر: عفيفي، 1963، ص   32

.Arberry, 1950, pp. 57- 59 168-178؛ وكذلك

الكالباذي، 1933، ص 102.  33
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د بتوحيد القلب والشـهود بأنه «شـبٌح قائم بني يدي الله ليـس بينهما ثالث»  فيما  حـال املوحِّ
تقدم.34

ِه، محجوٌب  د/ العارف «قائـٌم بحقِّ ويف نهايـة بـاب التوحيد، يقول الكالبـاذي رصاحًة إنَّ املوحِّ

ِه، وهو مسـلوٌب عن حظوِظِه»؛35 ذلك أنَّ املرتبة األعىل من التوحيد الصويف  عن رؤيِة قياِمِه بحقِّ

ًدا، كما يف غيـاب الذاكر عن الذكر،  د عن نفسـه، وعن حقيقة كونـه موحِّ تسـتدعي غيـاَب املوحِّ

وغياب الفاني عن الفناء.

بعد إيراده باَب التوحيد، يضع الكالباذي الباَب الثاني والستني يف صفة العارف.36 واملالحظ هنا 

أنه يُكثر النقل عن ذي النون املرصي (ت: 860/245) (يف أربعة مواضع)، يف حني أنه يقتبس 

قـوال واحـًدا فقط للجنيد. وقبل أن نُمعَن يف إجمال الصفات التي يُشـار إليها يف هذا الباب، نودُّ 

اإلشـارة إىل ما يفتتح به الكالباذي هذا الباب أيًضا؛ إذ هو يسـوق مقولة الحسـن بن يزدانيار 

ُمجيبًا عن السـؤال: «متى يكون العارُف بمشهِد الحّق؟» قائال: «إذا بدا الشاهُد وفنى الشواهُد، 

، واضمحّل اإلخالُص».37 والكالباذي هنا يفّرس كلمة «الشاهد» املذكورة عىل أنها  وذهَب الحواسُّ

أفعال الله وإكرامه لإلنسـان باإليمان دون أن يذكر، ولو تلميًحا، مسـألة املعارف العلوية التي 

يشـهدها القلـب دون أن تكون للعقيـدة أو االعتقاد العقيل أي حصة يف ذلـك.38 أما فكرة زوال 

الحـظ أيًضـا أن الكالباذي ال يذكـر الجنيد رصاحًة يف الباب الحادي والسـتني («قولهم يف التوحيـد»)، فيما هو يذكره   34

ثالث مرات متتالية يف الباب السـابق. وفيما عدا ذلك؛ فإن الكالباذي يسـوق يف الباب الثاني والسـتني («قولهم يف صفة 

العارف») قوالً لذي النون املرصي يشتمل عىل تلميح لنظرية الجنيد املذكورة حول اتصال النفوس بالله قبل التحامها 

باألجسـاد. يقـول ذو النون بعد أن ُسـئل عن نهاية العـارف: «إذا كان كما كان حيث كان قبـل أن يكون». الكالباذي، 

1933، ص 105.

الكالباذي، 1933، ص 104. قارن  هذا بتناول التوحيد وأقسـامه وصوال إىل التوحيد الشـهودي يف رسـالة الرحيق   35

املختـوم لـذوي العقول والفهوم ألبي حفص السـهروردي (ت: 1234/632) والتـي تناولناها مفصال يف مقالتنا: 

Salamah-Qudsi, 2010, pp. 48-53. و«الحظـوظ » اصطـالٌح صويف يخص، يف معناه العاّم، ما يصدر عن النفس  

البرشية من أهواء ونوازع. وهو، ألجل ذلك، يتعارض ومصطلح «الحقوق»، ويظهر يف كثرٍي من املواضع ضمن األدبيات 

الصوفيـة مقرتنًا به. وقد نبّه Gramlich إىل اإلشـكالية التي تعتور وضـع تعريٍف دقيق ملصطلح «حظوظ النْفس» يف 

اآلثار الصوفية. ويمكن للمطلع عىل هذه اآلثار أن يقع عىل لفظة «حظوظ» بمعنى األموال واملتاع الدنيوّي [انظر مثال: 

السـلمي ، 1960، ص 319]. وتحمل املقولُة التالية ألبي سـعيد الخراز  إشارًة إىل أنَّ الحظوظ قد تتصل يف داللٍة أخرى 

لها بالله، فتكون حظوًظا إلهيّة: «عالمُة الفاني  ذهاُب حظِِّه من الدنيا واآلخرة إال من الله تعاىل؛ ثم يبدو له باٍد من الله 

تعاىل فرُييه ذهاَب حظِّه من الله تعاىل إجالال لله؛ ثم يبدو له باٍد من الله تعاىل فرُييه ذهاَب حظه من رؤية ذهاب حظه» 

. Gramlich, 1976, pp. 67-69, Anm. 322 :(الكالباذي ، 1933، ص 94). انظر تفصيل هذا املوضوع يف

الكالباذي، 1933، ص 107-104.  36

الكالبـاذي، 1933، ص 104. والـرساج يُثبت هذه املقولة نقًال عن الشـبيل، وفيها تُسـتبدل كلمـة «اإلخالص» بكلمة   37

«اإلحساس». انظر: الرساج، 1960، ص 57.

و«الشـاهد» كمصطلح صويف يمكن أن يرادف كلَّ ما يضبطه القلب من صورة املشـهود اإللهي. عن معنى املصطلح،   38
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اإلخالص املشـار إليها يف املقولة، فتجتاز عملية «تشـذيب» عند الكالباذي عند تفسريها بمعنى 

زوال اإلخـالص للصفات، أي العـبء بها،39 وذلك رغم أنَّ معناها قد يُحمل عىل زوال الشـعور 

باإلخـالص عند بلوغ الصويف مشـهَد الحّق مـع بقاء اإلخالص.40 وكما يغيـُب الذاكُر عن ذكره 

لشدة الذكر مثال، كذا يغيب املخِلُص لشدة هذا اإلخالص.

أما صفاُت العارفني، كما تتجّىل يف هذا الباب فهي:

(أ) الحرية: وبلوغ الصويف هذه الحرية يعني بلوغه حال الفناء الكيل، وحال التوحيد املبارش الذي 

ال مكان للعقل فيه.

(ب) ترصيف الله للعارف، بحيث تومئ حركاته عن تغليب اإلرادة اإللهية عىل إرادته. والعارف 
يكوُن مع الناس؛ لكنه «باِيٌن عنهم» يف قول ذي النون.41

(ج) سكون الجوارح بتحصيل نوٍع من اليقني يدخُل رسَّ املرء فيمنحه الحياَة والسالمَة يف الدنيا 

واآلخـرة. فاملتصوفـة الواصلون لهم حظٌّ من العصمة بحماية الله لهم من اإلتيان باملوبقات، أو 
الرجوع عّما وصلوا إليه من عظيم درجة.42

ة امُلجاهدة/ املعـرفة يف مفهومي «امُلريد» و«امُلراد» (2-2) جدليـَّ

بعـد التعّرض لصفـات العارفني، يأتـي الكالباذي ببـاب يتناول فيه مصطلحـني مركزيني يف 

األوساط الصوفية، هما مصطلحا «املريد» و«امُلراد»، مشريًا إىل أنَّ املريد يف حقيقة األمر هو املراد 

نفسه.43 يميّز الكالباذي بني مفهومي املريد واملُراد بحيث أنَّ املريد هو الصويف الذي نال الكشف 

واملعرفَة بعد مرحلٍة طويلٍة من املجاهدة واالجتهاد: «املريد هو الذي سبق اجتهاُدُه كشوَفُه»؛ يف 

حني أنَّ املراد هو ذلك الذي حّصل املعرفَة دون أن يكون قد اختاَر ذلك نهًجا وهدًفا لحياته منذ 

البداية، فإذا به يتحّول كله إىل الزهد واملجاهدات بعد أن ذاق متعَة الوصول واالتصال: «واملراد 

 Ritter, 2003, pp. 471 ff.; 49-484 .:انظر عىل سبيل املثال

الكالبـاذي، 1933، ص 105. عـن درجة اإلخالص يف الفكر الصويف، انظر، مثال: القشـريي، 1940، «باب اإلخالص»،   39

ص 104 -105. 

أطلق بعض منّظري الصوفية عىل هذا الوصف مصطلح «مخالصة اإلخالص». انظر، عىل سـبيل املثال: السـهروردي،   40

1967، ص 99؛ وقارنه بما ورد يف: جامي، 2003، ج 1، ص 16. 

الكالباذي، 1933، ص 106.  41

انظـر يف ذلـك نقَل الكالباذي لقول سـهل بـن عبد الله: «أول مقـام املعرفة أن يُعطـى العبُد يقينًا يف رسه تسـُكُن به   42

جوارُحُه». الكالباذي، 1933، ص 106.

انظر: الكالباذي، 1933، ص 107.  43
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هو الذي سـبق كشـوُفُه اجتهادُه».44 وعىل هذا؛ فإنَّ تجربة الوصول والكشف قد تحصل للمرء 

من غري أن يطلبها باملجاهدات، كما أنها قد تحصل ملن تزّهد فاجتهَد، فوهبه الله لّذة الكشـف. 

ويف هذه الحالة، يصبح املريُد مراًدا يف الوقِت نفِسـه. ويؤكد الكالباذي عىل أنَّ القيام بالطاعات 

والفروض الدينية ليس الوسـيلة للوصول الصويف؛ إذ الوسـيلة هي الله وحده. ويف هذا املعنى، 

يُثبـت الكالباذي القـوَل التايل للجنيد: «ال يكوننَّ هّمك يف صالتـك إقامتها دون الفرح والرسور 

باالتصال بَمْن ال وسيلَة إليه إال ِبِه».45  

«الذي انسـلَخ لم يكن قطُّ شاَهَد حاال وال وجَد مقاًما»: الفناء والبقاء   (3)
عند الكالباذي

ال يبـدو إفـراد الكالبـاذي ملفهومي الفنـاء والبقاء عنـد املتصوفـة يف أطول أبـواب كتابه أمًرا 

عارًضا.46 ومع أن الكالباذي يفتتح الباب بقوله إن «هذه املسـألة وأمثالها ليسـت بمنصوصاٍت 

لهم، وال مفردات»،47 مشـريا إىل أن الخوض يف هذه املفاهيم الروحية غري ُمْجٍد؛ فإنَّ الباب الذي 

اختصه بتناول مفهومي الفناء والبقاء هو األطول يف كتاب التعرف. والفناء والبقاء هما، يف واقع 

األمـر وجهان لحقيقٍة واحدة، هي حقيقة الوصول واالتصـال مع ما يتضمنه ذلك من تحصيٍل 

للكشـوفات املعرفيـة عند املتصوفـة. إن قراءة مثل هـذه املحاوالت لتعريـف تجربة الوصول، 

ٍر فعيل ملـواد التجربة من خالل اختطاطها  ومـا يصاحبها من أحـوال، وإن لم تمنحنا أيَّ تصوُّ

تعريفـات مختلفـة بل متناقضة؛ فإنها تسـاعدنا يف اسـرتجاع عملية التشـكيل النظري للفكر 

الصـويف، وفهـم اآلليات التي وّظفها هذا الفكر كي يحفظ نفسـه ويتطـور. وإذ كنا قد عرضنا 

لخطاب املعرفة عند الكالباذي، فها نحن نتقىص الخطوط العريضة ألحد أهم املفاهيم الصوفية، 

وأكثرها خطورًة وتأثريًا يف املرشوع الصويف الكيل، وهو مفهوم الفناء:

(3-1) يف تناول الكالباذي ملفهوم الفناء؛ فإنَُّه يشري إىل سقوط الوعي واإلدراك مطلًقا «شغال بما 

فنـى بـه».48 وإذا كان األمُر كذلك، فما الفرُق إذن بني حالة السـكر، تلك التي وصَف الكالباذي 

الكالباذي، 1933، ص 107.  44

الكالباذي، 1933، ص 109.  45

الكالباذي، 1933، ص 100-92.  46

الكالباذي، 1933، ص 100.  47

48  الكالباذي، 1933، ص 92.
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صاحبَها بأنه قد يقع عىل املكروه من حيث ال يدري،49 وبني درجة الفناء املوصوفة هنا؟ البادي 

لنا أنَّ السـكر عنـد الكالباذي هو بمثابة مرحلة بينيّة تقع يف وسـط الطريق بني مرحلة الحياة 

اإلنسـانية العادية التي يشهد فيها املرُء األلَم فيتألم، ويشـهد اللذة فيلتّذ، وهو إن تزّهد واختار 

اآلالم عـىل املـالّذ، فإنه يصنع ذلـك طمًعا يف «رؤية ثـواب أو مطالعة عـوض»،50 وبني مرحلة 

الفنـاء الكامل الذي يغيب فيه املرء عن الحظوظ الدنيوية انشـغاال منـه بالله وحده. وهنا، فإنَّ 

إرادته كلها قد صارت إىل الله، هو يحّركها ويّرصفها كما يشـاء. فالفناء أرفع مكانًة من السكر 

لتحّول إرادة الصويف فيه إىل الله، يف حني أنَّ سـكره األول كان من املمكن أن يحمله عىل اإلتيان 

باملكروهـات لغلبة الحال عليه. والصويف يفقد اإلرادة يف الدرجتني؛ بيد أنه يف الثانية يفقدها إىل 

جانـب تكّفل الله به، وحمايته له مـن املخالفات.51 ويرى الكالباذي أنَّ هذا هو املعنى الحقيقّي 

للفكرة املعروفة يف أوساط املتصوفة، والقائلة بأنَّ حال الفاني هو أن «يكون فانيًا عن أوصافه، 
باقيًا بأوصاف الحّق».52

(3-2) قلنـا إنَّ الكالباذي يؤكد سـقوط حظوظ النفس عند َمْن بلـغ حاَل الفناء. بيد أننا نجده 

يسـتثني من ذلك صفتي الخوف والطمع، مشـريًا إىل بقائهما لدى الصويف الفاني. ويف الجملة، 

فإنَّ فناء الصويف ال يَُعّد فناًء كامال عن الحظوظ البرشية الدنيوية، إذ يفنى الصويف عن حظوظه 

الخاصة، بيد أنه، يف رؤى الكالباذي، يبقى بحظوظ غريه؛53 أي أنه يقوم باألعمال مثال ال لينتفَع 

بها شـخُصُه، بل لينفَع بها غريُه. ويتجنب أعماال ما ال ليدفَع السوء عن شخِصِه، بل ليدفعه عن 

األغيار. ففناؤه عن حظوظ نفسه وليس عن حظوظ الغري.

 (3-3) يعـرض الكالباذي لرأي بعض املتصوفة ممن اعتـربوا كافة األحوال املذكورة من غيبٍة 

وشـهوٍد، وسـكٍر وصحٍو، وجمٍع وتفرقٍة، وفناٍء وبقاٍء، حاال واحدًة. فالفناء بقاٌء؛ إذ الفاني عن 

نفسه باٍق بالله، والفاني كائٌن يف حال الجمع لشهوده اللَه فحسب، كما أنه مفاِرٌق لعدم شهوده 
ما سوى الله، وهكذا مع كل األحوال.54

49  الكالباذي، 1933، ص 86.

الكالباذي، 1933، ص 86.  50

الحظ أن القشـريي يتناول مصطلحي الفناء والبقاء قبل تناوله مصطلحي الصحو والسـكر (انظر: القشريي، 1940،   51

ا يف حاله، فإنه يكون «محفوًظا يف  ص 39-40). عىل أن القشـريي يشـري هناك إىل أن من بلغ حال السـكر، وكان ُمِحقٍّ

سكره». (القشريي، 1940، ص 4)، أي أنه يكون محفوًظا من القيام باملخالفات، وإن كان غائبًا عن التمييز.  

الكالباذي، 1933، ص 93.  52

الكالباذي، 1933، ص 93.  53

الكالباذي، 1933، ص 96.   54
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 (3-4) يطرح الكالباذي مسألًة يبدو أنها كانت ذائعًة بني املتصوفة يف ذلك العهد، وهي تتَّصل 

بحال الفاني الذي غاَب عن أوصافه عند بلوغه درجَة الفناء، هل يمكن أن يعود إىل أوصافه من 

جديـد؟ وبمعنًى آخر، هل تكون طريق الفناء طريًقا برجعٍة، أم هي طريٌق بال رجعة؟ ويف هذا 

الصـدد، ينقـل الكالباذي عن فئٍة من املتصوفة ذهبت إىل أنَّ حال الفناء هو حاٌل مؤقت ال يدوم، 

بدليـل أنَّ حـواّس الفاني تتعطل كليا عن أداء فرائضه وأمور معاشـه؛ األمر الذي يوجُب الَعْوَد 

عن هذا الحال، وممارسة الحياة اإلنسانية بشكلها الطبيعي. ومن جهٍة أخرى، يسوق الكالباذي 

رأي مـن يعّدهم «الكبار منهم واملّحققون»، ممن لم يجّوزوا عودَة الفاني إىل حال ما قبل الفناء 

(«بقاء الصفـات»). ومن بني هؤالء، الجنيد، والخراز، والنوري (ت: 907/295-908). ودليل 

هذه الفئة أن الفناء هبٌة من الله للصويف، ال يكتسـبه األخري بطاقاته الذاتية، فإذا عاَد إىل مرحلة 

مـا قبل الفناء، يكون الله قد سـلبه ما أعطـاُه بدايًة، وهذا غريُ الئٍق باللـه. فضال عن ذلك، فإنَّ 

َسْلَب الصويف فناءه قد يعني أن سلوك الله مع الفاني يتضمن «البََداء».55 والبََداء يف اللغة يعني 

«ظهور الرأي بعد أْن لم يكن، واستصواب يشٍء ُعِلَم بعَد أْن لم يُْعَلْم».56 أما يف االصطالح الديني 

فهـو القوُل بتبدُّل اإلرادة اإللهية بتأثري تجّدد علمها. وهذا مبدأٌ أُخذ عىل الشـيعة، وأُرجَع أصلُُه 

إىل أصحـاب املختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ُعرف كزعيم لفرقة املختارية الشـيعية.57 وقوُل 

ٍ يف موقف الله ينجـم عن علٍم جديد  الكالبـاذي «البداء صفُة من اسـتفاَد العلَم» يشـري إىل تغريُّ

حّصلُه فاسـتدعى منه التغيري، األمر الذي يتضمن قدًحا يف مفهـوم الحكمة اإللهية التي تُحيط 

علًمـا بكل ما كان وما سـيكون. وقد يُحمل سـلُب الصويفِّ فناءه عىل رغبـة الله يف خداعه، وهي 

صفٌة ال يجوز أن تُنسب إىل الله أيًضا.     

والحاصـل أنَّ الكالبـاذي يتبنى رأي القائلني بعصمـة الواصل إىل درجة الفنـاء عن العود عن 

الكالباذي، 1933، ص 97.  55

مجموعة مؤلفني، املعجم الوسيط (القاهرة: د.ن.، 1972)، ط 2، ج 1، ص 45.  56

انظـر: الشهرسـتاني، 1968، ج 1، ص 148-149 («فِمـن مذهب املختار أنّه يجّوز البََداء عـىل الله تعاىل. والبداء له   57

معـاٍن: البـداء يف العلم، وهو أنه [أي الله!] يَْظَهُر له خالَف ما علَم، وال أظنُّ عاقالً يعتقُد هذا االعتقاد. البداء يف اإلرادة، 

وهـو أن يْظَهـَر لـه صواٌب عىل خالِف مـا أراَد وحَكَم. والبداء يف األمـر: وهو أن يأمَر بيشٍء، ثم يأمـر بيشٍء  آخَر بعده 

بخالف ذلك»). وقد صنّف الشيعة يف الرد عىل االتهامات املوجهة لهم يف القول بتبدُّل اإلرادة اإللهية نتيجًة لتجدد علمها، 

وذهبوا إىل تفسـري املصطلح عىل نحـٍو ال يتعارض ومفهومي القدرة والحكمة اإللهيني. فهم يقـّرون بصفة البََداء لله؛ 

لكنهـم يفرسونهـا عىل معنى التغرّي الذي كان معلوًما من قبل عند الله. ويمثّلون لذلك بقصة إبراهيم وابنه إسـماعيل؛ 

فبعد استعداد االثنني لتنفيذ مشيئة الله، جاء النهي. والنهي لم ينجم عن تغرّيٍ مفاجئ يف اإلرادة اإللهية، بل هو مقصوٌد 

معلـوٌم عنـد الله منذ البدء. وتزخر الروايات املنقولة يف كتب الشـيعة بهذا املقصد، نحـو: «ما بدا لله يف يشء إال كان يف 

علمه قبَل أن يبدَو له»؛ «إنَّ اللَه لم يبُد له من جهٍل»، مستعينني عىل ذلك باآلية 13 من سورة الرعد: {يمحو الله ما يشاء 

ويثبت}، قائلني يف تفسريها: «وهل يُمحى إال ما كان ثابتًا، وهل يُثبَت إال ما لم يكن؟». انظر: الُكِليِْني، 1968، ج 1، ص 

.148- 146
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أحوالـه، والنكوص عـن درجته.58 أما أن يُقال إن ارتداد الفانـي إىل الصفات رضورّي لحمايته 

مـن الفتنة (بمعنـى أن يُرجَع اللُه الفانَي إىل الصفات كوسـيلة ملنعه من اإلتيـان باملخالفات)، 

فهـذا مما يدحضه الكالباذي، قائال إنَّ سـلب الفاني حاَلُه ال يحفظـه من الفتنة، ولو كان األمر 

كذلك لجاز سلُب األنبياء درجاِت النبوة حفًظا لهم من الفتنة، وهذا غريُ واقع. وبناًء عليه، ينظِّر 

ًحا بأنَّ من وصل الفنـاء ما رجع عنه؛ ذلك أن  الكالبـاذي ملفهوم العصمة عنـد الواصلني، مرصِّ

اللـه يحفظه، كما يحفظ األنبياء، مـن الزلل والفتنة.59 بل إنَّ أولئك الذين انسـلخوا عن حالهم 

وعـادوا إىل الصفات، ال يجدر أن يُقال عنهم، كما يرصح الكالباذي، إال أنهم غاوون مخدوعون، 

لم يبلغوا فناًء، وال عرفوا شـهوًدا: «ألّن الذي انسـلخ لم يكن قطُّ شاَهَد حاال، وال َوَجد مقاًما، وال 

ا قطُّ وال مصطنًَعا».60  كان مختصٍّ

(3-5) إنَّ ذهـاب الكالباذي إىل احتفاظ الفاني بفنائـه يثري قضيًة عىل جانٍب كبري من األهمية، 

وهي قضيٌة تتَّصل بالوضعية التي يكون عليها الفاني يف حياته وسلوكه، وذلك من حيث قياُمُه 

بالعبـادات والفروض، والتزاُمُه العمل عىل إصالح حال املجتمع ورعاية الَخْلق، إىل غري ذلك من 

الشـؤون الدنيوية االجتماعية التي نظَّرت لها الرشيعة اإلسـالمية. ويف معرض الرد عىل بعض 

الفئـات الصوفية التي جعلـت تدعو إىل ترك العبادات عند بلوغ درجة الفناء واالتصال، لم يكن 

من الكالباذي إال أن راح يؤكد، مبارشة بعد تناوله حال الفناء الذي ال َعْوَد منه، عىل أن شخصية 

الفاني ال يجدر أن ترتبط بشـخصية املصعوق املعتوه، ممن زالت عنه أوصاف البرشية. بل إنَّ 

الفاني هو ذلك الذي فقد أوصاف نفسه، وبقي بأوصاف الله، بمعنى أنه فاٍن عن حظوظ ذاته؛ 
ة.61 لكنه باٍق بحظوظ الناس، يعمل عىل تأديبهم ورعايتهم، متَِّصًفا يف ذلك بصفات الله الخريِّ

وعليـه، ال نجـد عند الكالباذي وصًفـا لفناٍء كيل، ينُقُل الصويفَّ إىل حـال التجريد املطلق الذي ال 

انظر الفقرة الهامة يف: الكالباذي، 1933، ص 98 -99.  58

قـارن مفهـوم «العصمة» كما ينظِّر له الكالباذي بمفهوم «عصمة األئمة» عند الشـيعة. حول هذا املفهوم يف التشـيُّع،   59

انظر، عىل سبيل املثال: املجليس، 1983، ط 2، ج 25، ص 211-191.

الكالباذي، 1933، ص 99. ويُقارن هؤالء «املنسلخون» عن أحوالهم، بما يذكره النص القرآني يف اآلية 175 من سورة   60

األعراف (7): {واتُل عليهم نبأ الذي آتيناُه آياِتنا فانسلخ منها فأتْبََعُه الشيطاُن فكان من الغاوين}. ويُقال يف التفسري إنَّ 

املقصود باآلية هو بلعم بن باعوراء، أحد علماء بني إرسائيل، ُسئل أن يدعو مع موىس، وأُنِزَلت عليه بعض اآليات، فدعا 

بها؛ لكنه رسعان ما انقلب ورجع إىل كفره. انظر: السـيوطي واملحيل، 1996، ص 220. ويبدو أنَّ من عارض عصمة 

الفانني، لجأ، فيما لجأ إليه، إىل هذه اآلية. عىل أنَّ الكالباذي يرّد بأن إيمان هذا الرجل لم يكن منذ البدء حقيقيا، كما أن 

ُمدَّعي الفناء لم يعرفوه قطُّ (انظر: الكالباذي، 1933، ص 99).

الكالباذي، 1933، ص 100: «يكون إماًما يُقتدى به، ويرتبط به غريه ممن يسوسـه، فأُقيم مقاَم السياسـة والتأديب،   61

فهذا يُنقل إىل حالة البقاء، فيكون تّرصفه بأوصاف الحّق ال بأوصاف نفسه». 
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يكـون معه وجوٌد لكلِّ ما دون الله. فهو فناٌء اجتماعيٌّ يعكس محاولًة جاّدًة الجتثاث املدلوالت 

الصوفية األصلية ملصطلحي الفناء والبقاء، وإلباسـها مضامـني دينية واجتماعية جديدة تُعيد 

إليها مرشوعية الوجود واالستمرار داخل منظومة الحياة الروحية يف اإلسالم.

(4) الطريق الصويف، والطَّرُح الخاصُّ باألحوال

ـم الكالباذي الطريق الصويف إىل العنارص التي نسـوقها فيما ييل وفقا لتسلسل ورودها يف  يقسِّ

نـص التعـرف:62 التوبة / الزهد / الصرب / الفقر / التواضع / الخوف / التقوى / اإلخالص 
/ الشكر / التوكل / الرضا / اليقني / الذكر / األنس / القرب / االتصال /  املحبة.63

ن هذه  فالطريـق الصـويف عند الكالباذي يبدأ بالتوبـة، وينتهي باملحبة.64 والبـادي لنا من تمعُّ

املراحل أن الكالباذي كثريًا ما يعرِّفها مسـتعينًا بفكرة الغياب، ونقصد غياب اإلرادة اإلنسـانية 

يف التواصل مع هذه الوضعيات الروحية. اقرأ مثال التعريف التايل الذي يثبته الكالباذي للشـكر 

نقـال عن أحد املتصوفة: «الشـكر هو الغيبة عن الشـكر برؤيـة املنعـم»؛65 أو تعريفه للتوكل 

بأنه ترُك التوكل.66 والغيبة املقصودة هنا هي أن يحّول اإلنسـاُن إحساسـه بالطاعة نفسها إىل 

إحساسـه بمن أمرنا بها.67 هذه املعادلة التي تبدو هّدامة للمنطق العقيل، حيث يَُعّرف املفهوم 

الحقيقـي للـيشء بأنـه انعتاٌق كيل منه، بـدأت، عىل ما يبدو لنـا، تلقى تطويًرا لهـا منذ القرن 

الهجري الرابع، وصوال إىل عرص القشريي فيما بعد.68 

وهـو يُطلـق عليها مصطلًحا جامًعا «مقامات» يف قوله: «ونريد أن نُخرب اآلن ببعض املقامات عىل لسـان القوم من غري   62

بسٍط كراهَة اإلطالة» من غري تمييز بني مقامات وأحوال. انظر: الكالباذي، 1933، ص 64.

الكالباذي، 1933، من الباب 35 إىل الباب 51، ص 81-64.  63

قارن هذا التقسـيم بتقسـيم الرساج الذي يبدأ بالتوبة وينتهي ِبـ «حال اليقني» يف: الرساج، 1960، ص 68-104. أما   64

عند القشريي، فهو يبدأ بالتوبة وينتهي بالشوق املسبوق باملحبة (انظر: القشريي، 1940، ص 164-49).

الكالباذي، 1933، ص 71.  65

الكالباذي، 1933، ص 72.  66

قارن هذه الفكرة مع قول أبي يعقوب السـويس: «ال تصّح املحبة إال بالخروج عن رؤية املحبة إىل رؤية املحبوب بفناء   67

علـم املحبـة». القشـريي، 1940، ص 160؛ أو قول ذي النون املرصي، وقد سـئل عن الذكر، فقـال: «غيبة الذاكر عن 

الذكر» يف: القشـريي، 1940، ص 112؛ أو قول األخري أيًضا، وقد سـئل عن املحبة الصافية التي ال كدرَة فيها، فقال: 

«حّب الله الصايف الذي ال كدرَة فيه سقوُط املحبة عن القلب والجوارح، حتى ال يكون فيها املحبة، وتكون األشياء بالله 

ولله، فذلك املِحبُّ لله» يف: الرساج، 1960، ص 88. 

ويف تناوله ملعنى الفناء الصويف عند أبي نرص الرساج، يالحظ نيكولسون أنَّ الفناء يف نظر الرساج عمليٌة متدرجة، تنبني   68

أساًسا عىل مفهوم االنعتاق املذكور؛ ذلك أّن الصويف الذي بلغه حال الفناء، أو الغيبة الكلية، يمر يف مراحل خمس ينعتق 
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يُلحـق الكالبـاذي باب التوكل بباب الرضا مبارشًة. ويف حني أنَّ القشـريي الحًقا يُثبت موضوع 

الرضا يف نهاية قسـم املقامات، مشريًا إىل اختالف املتصوفة حول اعتباره أحد املقامات، أو أحد 

األحوال، ويحسم األمر بالقول إّن بداية الرضا مقاٌم مكتََسٌب، أما نهايته، فهي من جملة األحوال 

التي يوهبها اإلنسـاُن وال يملك الطاقة الكتسـابها بقدراته الذاتية؛69 فإن الكالباذي ال يميز عىل 

نحـٍو واضح بني املقامات واألحوال. ومع ذلك، يسـتطيع قارئ كتابـه أن يالحظ تتابع املفاهيم 

املتصلة بالوصل واملشـاهدة مبـارشة بعد الباب الخامس واألربعني، وهو بـاب الرضا. أما هذه 
املفاهيم فهي: اليقني، الذكر، األنس، القرب، االتصال، واملحبة.70

وكـدأب الكالباذي يف سـائر أجـزاء التعرف، نجده يجمـع أقاويل املتصوفة حـول موضوٍع ما 

كوسـيلة للتعريف به دون أن يحاول بلورة موقفه الخاّص، كما يفعل القشـريي الحًقا. أما هذه 

األقاويـل، فإنهـا ال تبنّي ماهية الحال بمقدار ما تصّور مشـارب املتصوفـة يف التعاطي معه.71 

وتتكرر يف نص الكالباذي فكرة املشاهدة، وهي تعني عنده حصول املعرفة بالقلب لجملة العلوم 

اإللهيـة التـي تؤّدي باإلنسـان إىل حال اليقني. ويف هـذا الصدد، يُثبت الكالبـاذي قوَل النوري: 

«اليقني هو املشاهدة»، وقوَل ذي النون املرصي: «ُكلَّ ما رأته العيون نُسب إىل العلم، وما علمته 
القلوب نُسب إىل اليقني».72

ترجـع أهمية الوقوف عىل مفهوم املشـاهدة واملكاشـفة عنـد الكالباذي إىل شـيوع طائفٍة من 

املتصوفة املسلمني الذين لم يتوّرعوا عن وصف حاالٍت خاصة من الوصول، تّمحي عندها ذاتية 

املـرء، أو أوصافـه، إذ هي تمتزج بالله، وتغيب فيها «األنا» الفرديـة غيابًا كلِّيٍّا.73 ومقابل هؤالء 

القائلـني بالفناء الـكيل لألنا يف الله، كان هنالك بعض املتصوفة ممـن تحدثوا عن غياٍب لإلرادة 

من كّل واحدٍة منها بشـكٍل متتابع وصوالً إىل املرحلة األسـمى للفناء. أما هذه املراحل فهي: (1) ذهاب حّظ الفاني من 

الدنيـا واآلخـرة بورود ذكر الله عليه (2) ذهاب حظه من ذكر الله تعاىل عنـد حظه بذكر الله تعاىل به. (3) فناء رؤية 

ذكر الله تعاىل له حتى يبقى حظُُّه بالله. (4) ذهاب حظه من الله تعاىل برؤية حظه. (5) ذهاب حظه برؤية حظه لفناء 

الفناء وبقاء البقاء. انظر: نيكولسون، 1946، ص 99. 

انظر: القشريي، 1940، ص 97.  69

انظر: الكالباذي، 1933، ص 81-73.  70

حـول اختـالف رؤى املتصوفة يف وصف أحوالهم تبًعا لتجاربهم الخاصة، انظر قول القشـريي حـول الرضا: «وتكلََّم   71

النـاُس يف الرضـا، فـكلٌّ عّرب عن حاله وُرشِبـِه، فهم يف العبارة عنـه مختلفون، كما أنهم يف الـرشب والنصيب من ذلك 

متفاوتون». القشريي، 1940، ص 97.

الكالبـاذي، 1933، ص 73. وقـارن هـذا مع عدم تجويز الكالباذي رؤيَة الله يف الدنيـا إال «من جهة اإليقان»، عىل حد   72

قوله، كما سنرى يف متن املقالة مما يأتي. 

انظر: סבירי¨ π∑π±¨ כרך ±، עמ‘ 4. ومن هذا أيًضا مبدأ الحلول املنسوب للحالج، حيث اإلنسان هو صورة الله التي   73

.Massignon, 1982, vol. 3, pp. 18-19 :أخرجها من نفسه. وعنه انظر: عفيفي، 1963، ص 232- 235؛ وكذلك
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الذاتية لإلنسـان، وليس غياب األنا نفسـها. فالكالباذي يعرض ملصطلحات مثل «املشـاهدة»، 

«املكاشـفة»، «اليقني»، وغريها، مشـريًا بذلك إىل شـيوع املفاهيم املرتبطة بها آنـذاك، وازدياد 

الحاجة إىل إعادة النظر فيها، وبلورتها بعيًدا عن معاني الوحدة والتمازج التي راحت تتشـّكل 
يف بعض أوساط املتصوفة يف عرص الكالباذي، أو قبله.74

ونقول إنَّ النصوَص املبكرة التي وضعها الحارث املحاسبي كانت قد شهدت تشّكل اإلرهاصات 

األوىل ملفهـوم الطريـق يف الفكـر الصويف؛ ونعني بذلك فلسـفة النظر إىل أحـوال الصويف نظرًة 

تجزيئية تنبني عىل التمييز بني مراحل مختلفة يمّر بها الصويف إىل أن يبلغ املرحلة األسمى التي 

تسقط فيها إرادته مطلًقا. أما عند مؤلفي القرن امليالدي العارش، الكالباذي والرساج؛ فإننا نجد 

بلورة شـبه متكاملة لهذه الفلسـفة؛ حيث املتصوف يف سـفٍر متواصل من حاٍل إىل حال يرتقي 

معـه إىل تحصيـل القربى من اللـه. وإذا كنا ال نملك الفصل بني هذه األحـوال، وإْن كان مؤلفو 

الصوفيـة قـد فعلوا هذا من خالل مؤلفاتهـم؛ فإّن هذه األحوال (خاصـة يف درجة املواهب غري 

املكتسـبة) ليسـت أكثر من مناٍح مختلفة للتجربة نفِسـها، األمر الذي يجعل محاوالت التجزئة 

املوصوفة أعاله عقيمة غري مجدية.

لـم يتـورع الكالباذي عن التعرض لكثري مـن الثيمات الصوفية التي تبلورت آنذاك يف أوسـاط 

املتصوفة املسـلمني، كاألنس، والقرب، واالتصال، واملحبة؛ عىل أن تعرُّضه هذا يبدو يف كثري من 

األحيان منسلًخا عن الواقع التاريخي لتصوف ذلك العهد، وذلك من حيث نزوُعُه إىل إنكار طائفة 

املعاني التي اتسـمت بمخالفتها روح الرشيعة، واتباعه منهًجا يوغل يف محاولته إلباس الثيمات 

ويُخربنـا كتـاب اللمع عن وجود بعض الفئات الصوفية ممن ذهبوا إىل تعذيب األجسـاد إلماتة الصفات البرشية فيها،   74

والوصـول إىل مـا ظنوه الفناء الحقيقّي والكامـل («أما القوم الذين غلطوا يف فناء البرشية: سـمعوا كالم املتحققني يف 

الفناء، فظنوا أنه فناء البرشية، فوقعوا يف الوسوسـة، فمنهم من ترك الطعام والرشاب، وتوّهم أّن البرشية هي القالب، 

والجثة إذا ضعفت زالت برشيتها، فيجوز أن يكون موصوًفا بصفات اإللهية». الرساج، 1960، ص 543). وإىل جانب 

هـذه الفئـات، كانـت هناك فئاٌت أخرى لـم تدُْع إىل إماتة األجسـاد؛ بيد أنهـا ذهبت إىل أن تحرر الصـويف من صفاته 

يعنـي دخولـه يف أوصـاف الله («وقد غلطت جماعـٌة من البغداديني يف قولهـم إنهم عند فنائهم عـن أوصافهم دخلوا 

يف أوصـاف الحـّق، وقد أضافوا أنفسـهم بجهلهم إىل معنًى يؤديهم ذلك إىل الحلول، أو إىل مقالة النصارى يف املسـيح، 

عليه السـالم»). الرساج، 1960، ص 552. وفيما تال عرص الكالباذي، نلقى ابن عربي يضع املشـاهدة يف أعىل مراتب 

القربى مع الله. فهو يقّسم املعرفَة الصوفية إىل ثالثة أنواع، وذلك بحسب املراحل أو األحوال التي تتحّقق فيها النفس، 

وهي: املكاشـفة، التجيل، واملشاهدة. أما املكاشفة، فإنها قد توازي معنى «الرؤيا» (باأللف) عند األفالطونيني املحدثني 

(«apokalupsis“). وهي إدراك معنوّي للحقائق اإللهية بعيد الَحْظِو بكشـف الحجب التي تفصل الله عن اإلنسـان. 

أما التجيل، فهو ترجمة للمصطلح اليوناني «photismos» يف األفالطونية املحدثة. ويدخل فيه رمز النور بدالً من رمز 

الحجب، حيث تظهر الذات اإللهية وصفاتها لإلنسان ظهوًرا نورانيٍّا. فإذا ما بلغ اإلنسان درجة املشاهدة، يصبح قلبه 

مصقـوالً وصافيًا، ثم تظهر عىل سـطحه األنوار اإللهية. وهي التي يُطلق عليهـا األفالطونيون مرحلة الرؤية، بوصفها 

مرحلة اإلدراك الحاصل عن الشهود العيني والحضوري لله . انظر: بالثيوس، 1965، ص 211- 221.
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املذكورة باملعاني املسـايرة للرشع، األمر الذي يُسـهم يف إبراز الهّوة بني التصوف والرشع، بدال 

ِتَها. ولسـنا نتجاهل املنهج نفسـه الذي اتبعه القشـريي الحًقا؛  ها، والتخفيف من ِحدَّ من جْرسِ

لكننا ال نسـتطيع التغافل عما يميز القشريي عن سلفه الكالباذي، وذلك من حيث إثباته الرؤى 

التي يمكن أن يُقال عنها بأنها متجاوزة للفكر الديني إىل جانب محاوالته املعروفة لجرس الهّوة 

بـني الحقيقة والرشيعة أسـوًة بأصحابه من مؤلفي الصوفية عىل اختـالف األطوار التاريخية. 

ولنأخـذ، مثـاال عىل ما نعـده انغالقا يف خطـاب الكالباذي الخـاص بتجربة الوصـول، تناوله 

موضـوع املحبـة الصوفية.75 فإذا ما قارنـا هذا الباب بباب املحبة عند القشـريي، فإننا ال نجد 

ن يف  ا من القول إنَّ القشـريي كان أكثَر بْسًطا للرؤى الصوفية بكل اتجاهاتها، حتى إنَّ املتمعِّ بدٍّ

رسالته، يستطيع الوقوف عىل كافة االتجاهات يف التصوف دون التقيُّد بالُوجهة التوفيقية، تلك 
التي يجهد القشريي يف الرتويج لها مستعينًا، عىل نحٍو خاص، بالوسائل املبنوية التي اتبعها.76

(5) املفاهيُم الصوفيَُّة األخرى املكوِّنة لتجربة الوصول

مـن الواضـح لنا أنَّ لغـة النص عند الكالبـاذي تتخذ لهـا أنماًطا متفاوتـًة، وذلك وفًقا 

للموضوعـات املختـارة للطـرح. ففي األبواب التي تسـبق تنـاول املوضوعـات املتصلة 

بالتصوف عنده، نلحظ اسـتعماله لغًة ذات خطاب يقارب خطاب علماء الجدل والكالم. 

فـإذا تحولنا إىل تناوله املفاهيم الصوفية، وجدناه يتحّول إىل لغٍة ترّمز إىل األشـياء دون 

أن تُصيبَها، وذلك من خالل اتباعه أسـلوب النقل والتصنيف ألقوال املتصوفة، والروايات 

انظر: الكالباذي، 1933، ص 79- 80.  75

وتمثيًال للفرق املشـار إليه بني منهجي الكالباذي والقشـريي، نجد األول ينقل القوَل التايل ملَن يسميه «بعض الكبار»:   76

«املحبـة لـّذة»، ثم يُلحقه برشحه الخـاّص قائالً: «والحقُّ ال يُتَلـذَّذُ به؛ ألن مواضع الحقيقة دهٌش واسـتيفاٌء وحرية». 

الكالبـاذي، 1933، ص 79. ومقابـل ذلك، نجد القشـريي يثُبت قول أبي عيل الدقاق: «املحبـة لذة، ومواضع الحقيقة 

َدْهـٌش». القشـريي، 1940، ص 159، دون أن يُعنـى باإلشـارة إىل امتناع صفـة التلّذذ يف العالقة مـع الله. ورغم أن 

القشريي قد ذكر يف موضٍع سابق من الرسالة بأن محبة اإلنسان لله ال تتضمن ميالً له، إال أننا نلحظ بوضوح اكتفاءه 

بإثبات عدٍد من األقوال مما يحتمل دالالٍت متعددة االتجاهات دون االلتفات إىل إلحاقها برشوح توفيقية من عنده. وكذا 

هو الحال بالنسـبة ألقوال كثرية أخرى تحتمل معانَي غري مسـايرة للرشع، أودعها القشريي نصَّ رسالته. من بينها يف 

بـاب املحبة: «ال تصلُح املحبـُة بني اثنني حتى يقول الواحُد لآلخر يا أنا». القشـريي، 1940، ص 160؛ «محبة توِجُب 

حقـَن الدمـاء، ومحبة توجب سـفَك الدماء». القشـريي، 1940، ص 159؛ «إذا صّحت املحبُة سـقطت رشوُط األدب» 

القشريي، 1940، ص 159؛ «مثقال خردلة من الحّب أحبُّ إيلّ من عبادة سبعني سنة بال حّب» القشريي، 1940، ص 

161. وقارن املقولتني األخريتني بتعريف املحبة يف مطلع بابها عند الكالباذي، حيث يقول: «املحبة هي املوافقة، معناه 

الطاعة له فيما أمر، واالنتهاء عّما زجر، والرضا بما حكم وقّدر». الكالباذي، 1933، ص 79. 
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املعروفة عنهم. وحيث يتناول الكالباذي مقامات املتصوفة وأحوالهم، نلحظ تحوُّال إضافيٍّا 

يف مستوى الخطاب واللغة، باتجاه الرتميز واالكتفاء باإلشارة دون املعاني املبارشة، حتى 

إذا بلغنا القسـم الذي يعرض فيه لبعض االصطالحات التي انفرد فيها املتصوفة، نجده 

ال يكتفي بإثبات األقوال والروايات، بل يُعنى بإبداع تعريفاته الخاصة للمعاني، حتى إّن 

هذه التعريفات تشّكل حصة األسد يف هذا الجزء من الكتاب، األمر الذي يدفعنا إىل تعّمقه 

لغاية استشفاف الرؤى الخاصة بالكالباذي حول تجربة الوصول. 

ـكر.77  يعـرض الكالباذي يف الباب الخامس والخمسـني لقول املتصوفة يف مسـألة السُّ

ويف هـذا املوضـع نلحظ لجوَء املؤلف إىل إثبات الروايات التي ترجع إىل طور السـلف من 

كر  الصحابة والتابعني ُمِقال يف إثباته الروايات الخاصة بأرباب التصوف أنفسـهم. والسُّ

يف رؤى الكالبـاذي هو سـقوط التمييز بني ما يؤلم وما يُِلذُّ عنـد الصويف. بيد أنَّ الدرجة 

األسمى هي تلك التي تعقب السكر، حيث يعود إىل الصويف تمييزُه، فإذا به يختار املؤلَم، 

كر عند  ويلقى اللَّذَة فيه، عالمًة عىل شـدة حبه لله، وهذه هي حال الصحو الذي يتلو السُّ

املتصوفة.78 فالكالباذي يذهب مذهب املتصوفة ممن رّجحوا حال الصحو.79 وفضال عن 

ذلـك؛ فإن الكالباذي يصف يف نصه مراحل ثالثًا يجتازها الصويف، أوالها مرحلة الصحو 

األول؛ ذلك الذي يسـبق السـكَر،80 وفيها يُدرك الصويفُّ إحساسه باأللم، أو اللذة، مقاِسيًا 

يف ذلك أو ملتذٍّا؛ وثانيتها مرحلة السـكر، حيث الغيبُة املطلقة عن استشعار الضدين من 

ألـم ولّذة؛ واملرحلـة الثالثة هي مرحلـة الصحو الثاني، حيث يسـرتجع الصويف إدراكه، 

ثم يختار األلم مستشـِعًرا اللذَة فيه. وتتصل هذه املسـألة اتصاال وثيًقا بمفهومي الغيبة 

والشهود لدى املتصوفة. ونعني بذلك ما يتلو مرحلَة الصحو األول من سكٍر وصحٍو ثاٍن، 

حيث يتالىش إحسـاُس الصويف بنفسه ومتعلقاتها، ويتحّول إىل إحساسه بالله. وال يعني 

ذلك، يف مذهب الكالباذي، تاليش حظوظ النفس تالشـيًا حقيقيٍّا، بل تاليش الشـعور بها 

انظر: الكالباذي، 1933، ص 85- 87.  77

انظر: الكالباذي، 1933، ص 86.  78

اختلف مشـايخ الصوفية يف أي الحالني أفضل للصويف، الصحو أم السـكر. ومن مظاهر هذا االختالف موقف أبي يزيد   79

البسـطامي وأصحابه املؤيد لحاالت السـكر والغيبة املطلقة؛ إذ الصحو، عند هؤالء، ما زال يؤكد الحجاب الذي يحول 

بني اإلنسـان والله، وذلك يف مقابل رأي الجنيد ومن نحا نحوه ممن ذهبوا إىل تفضيل الصحو، ذلك أن السـكر ال يلبث 

أن يُخرج العبَد عن حالته الطبيعية، ويقطع صلته بالعقل وُحسن الترصف. فالسكر محّصلة املبتدئني يف الطريق عند 

الجنيد وأتباعه، أما عالمة تمّكن الصويف من حاله، فهي الصحو. حول هذا االختالف، انظر، مثال: عفيفي، 1963، ص 

.286 -282

انظر: الكالباذي، 1933، ص 86.  80
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عند صاحبها.81

والحقُّ أن حرص الكالباذي عىل تأكيد هذه الفكرة يف قوله: «ويكون غيبتُُه عما غاب غيبَة شهود 

الّرض والنفع، ال غيبة استتار واحتجاب»82 ما زال يلّمح إىل وجود فئٍة من املتصوفة، ذهبت إىل أنَّ 

الغيبـة يجب أن تكون غيبًة مطلقة، بكل ما تحمله الكلمة من قضاٍء عىل مظاهر الحياة وإهالك 

فعيل للنفس والجسـد أمال يف تحقيـق الغيبة املطلقة.83 والغيبة عنـد الكالباذي، عىل درجتني: 

األوىل غيبة عن حظوظ النفس بشـهود ما للحّق، والثانية غيبة عن الفناء والفاني بشـهود البقاء 

والباقي.84 ومعنى هذا أنَّ الدرجة األسـمى للغيبة تتمثّل يف فقدان اإلحسـاس بفقدان اإلحساس 

عيِنِه، أعني الغيبة عن الغيبة نفسها، وبقاء اإلحساس بالله وحده. 

كما أنَّ الغيبة ال تغيّب حقيقة الحظوظ؛ فإّن الشـهود، شـهود الحّق، ال يجري عيانًا، بل هو يف 

اصطالح الكالباذي «شهود غَلبَة ال شهود عيان»،85 أو هو ما ذكره يف موضٍع سابق من التعرف 

حول عدم تجويز رؤية الله يف الدنيا إال «من جهة اإليقان». إنَّ شـهود الله عند الصويف الواصل 

ناتٌج بالكلية عن غلبة إحساسه بالله حتى إنه ال يرى مع الله شيئًا.

ويُفرد الكالباذي لقضية الشهود والرؤية بابًا مستقال، هو الباب الثامن والخمسون: «قولهم يف 

التجّيل واالسـتتار»86 فكأننا به يرتّب موضوعات هذا القسـم من التعرف عىل نحٍو يبدو لنا عىل 

جانٍب ال بأس به من املنطق والتسلسل، وذلك كما هو مبني فيما ييل:

التجريد والتفريد  الوجد  الغلبة  السكر  الغيبة والشهود  الجمع والتفرقة  

التجيل واالستتار  الفناء والبقاء (وهو الباب األطول يف الكتاب كله)  املعرفة  التوحيد.

فالوجـد ينتج بعد التجّرد عـن األعراض والتفّرد بالله، والغلبة ليسـت إال إحدى صفات الواجد 

انظـر: الكالبـاذي، 1933، ص 87. ويف هذا الصدد، يأتي الكالباذي بروايٍة عن أبي سـليمان الداراني، حيث بلغه «أنه   81

قيل لألوزاعي رأينا جاريتك الزرقاء يف السوق. فقال: أََوزرقاء هي؟»، فقال الداراني معلًِّقا عىل ما سمع: «انفتحْت عيوُن 

ا قوَل الداراني: «أخَرب أنَّ غيبته عن زرقتها كانت مع بقاء  ً قلوبهم، وانطبقْت عيوُن رؤوسـهم». ويقول الكالباذي مفرسِّ

لـّذة الحـور فيه». الكالباذي، 1933، ص 87. وتأتي هذه الرواية كي تدعم ما ذهب إليه الكالباذي من أن غيبة الصويف 

عـن تمييز متعلقات النفس يكـون رغم احتفاظه يف الواقع بهذه املتعلقات. ويف هـذه القصة، لم يلحظ األوزاعي صفَة 

عيني جاريته، بيد أن سؤاله: أَوزرقاُء هي؟ يلّمح إىل احتفاظه باإلعجاب إزاء هذه الصفة البرشية، رغم عدم َلْحِظِه لها. 

الكالباذي، 1933، ص 87.  82

انظر باب «من غلط يف فناء البرشية» يف: الرساج، 1960، ص 543.  83

الكالباذي، 1933، ص 87.  84

الكالباذي، 1933، ص 87.  85

الكالباذي، 1933، ص 92-90.  86
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املتولِّه. واتسام الصويف بها إحدى عالمات سكره. أما صحوه من هذا السكر، فيؤدي به إىل صفة 

الشهود والجمع، تلك التي تفتح الطريق له إىل مرحلة املكاشفة والتجيل. وهكذا حتى يبلغ مرتبة 

الفناء التي تُفيض به إىل املعرفة والتوحيد بداللته الشهودية التي وقفنا عندها فيما تقدم.

وفيما يخص مفهوم التجيل؛ فإنَّ الكالباذي يقسـمه إىل ثالث درجات، نقال عن سـهل التُّْسَرتّي 

(ت: 896/283)، هي: تجيل الذات وهي املكاشـفة؛ وتجـيل صفات الذات، وهي موضع النور، 

وأخريًا ما دعاه بتجيل ُحكم الذات، وهي اآلخرة وما فيها.87 وما يعنينا هنا هو تجّيل النوع األول 

الذي يتضمن ما أرشنا إليه أعاله من شهود الغلبة، أو الرؤية عىل معنى اإليقان.

ا يف افتتاحه أبواب هذا القسـم بروايات ونقول ذات  ويف حـني أنَّ الكالبـاذي يتبع أسـلوبًا خاصٍّ

طابع إسـالمي معتدل، ثم ينتقل منها إىل ما يمكنه أن يمنحنا صورًة حقيقة للمفاهيم الصوفية 

يف دوائر أصحابها؛ فإننا نجده هنا ينقل تقسيم سهل املذكور، ومنه يثبت قوَل بعض املتصوفة: 

«عالمة تجّيل الحّق لألرسار هو أن ال يشـهد الّرس ما يتسـّلط عليه التعبري، أو يحويه الفهم، فمن 

عّرب أو فهم فهو خاطر استدالل ال ناظر إجالل»؛ ثم يُلِحقه بتوضيحه الخاّص قائال: «معناه أن 

يشـهد ما ال يمكنه العبارة ألنه ال يشـهد إال تعظيًما وهيبة فيسـقطه ذلك عن تحصيل ما شاهَد 

من الحال».88 

ويبدو لنا أنَّ توضيح الكالباذي قد غرّي وجهة املقولة املذكورة، إذ هي تعني أنَّ تجّيل الله ألرسار 

النـاس هو مما تعجز الفهـوم عن اللحوق به وإدراكه، وأنَّ كل محاولـة للتعبري عنه ليس أكثر 

من محاولة اسـتدالل عىل حقيقته. أما توضيح الكالباذي، فيشـري إىل أنَّ شـدة التعظيم لله يف 

نفس الصويف تحول دائًما دون السـماح له بإدراك مـا بلغه من حقائق التجّيل. وإذا كان لنا أن 

نقارن هذه الصورة بصورٍة من عالم العشـاق، فإنها أشبه بالعاشق الذي بلغه مرأى املحبوبة، 

بيد أنه لم يتمّكن من متابعة النظر إليها لتسـلُّط الشـعور بالتعظيم لها عليه، األمر الذي دفعه 

إىل الصـدور، أو الرجـوع عنها، فكأنه لم يرها بالفعل.89 وعىل هـذا النحو، يذهب الكالباذي إىل 

الكالباذي، 1933، ص 90.  87

الكالباذي، 1933، ص 91.  88

والعاشـق يف هذه الحالة قد يكون مدفوًعا بأمرين: فإما أن يتجنب النظر إىل املعشـوق تعظيًما له وحياًء منه عىل نحٍو   89

مجـرد، وإما أن يفعـل ذلك بدافع الرغبة يف تأجيج نار العشـق، واالحتفاظ بالصورة املثالية لذلك املعشـوق يف ذهنه. 

ومثاالً عىل شـدة تعظيم املعشـوق مما يدفع العاشق إىل تجنب النظر املبارش إليه. ويف معنى االمتناع عن رؤية املحبوب 

أو مالقاته خشية أن تخبو نار العشق، يقول جميل بثينة رصاحًة: «يموُت الهوى منِّي إذا ما لقيتُها/ ويحيا إذا فارقتُها 

فيعوُد». وفيه أيًضا قول الجاحظ بأنَّ «العاشـق متى ظفَر باملعشـوِق مرة واحدة، نقص تسـعة أعشار عشقه». انظر: 

العظم، 1987، ص 86؛ 99.   
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القـول بـأنَّ الصويف متى وصل إىل حقائـق التجّيل؛ فإنه ال يدرك ما شـاَهَد نظًرا ملا يعتوره من 

تعظيـم لله يكاد يُعمي بصريته عن مشـاهدة الحقائق اإللهيـة. فالكالباذي يُرجع صفَة العجز 

عـن التعبـري والفهم يف املقولة املذكورة إىل تملُّك الهيبة بالصويف، حتى لكأنه ال يفهم ما شـاهد، 

بـدال من إرجاعها إىل الطبيعة الخاصـة بحال التجّيل، وذلك من حيث تمنُّعها املاهي عن اإلدراك 
البرشي عىل العموم.90

ـنّيَّة.91  إن رؤية اإلنسـان لله بالبـرص ممكنٌة يف اآلخرة، وذلك بموجب النظرة اإلسـالمية السُّ

ويذهـب الكالبـاذي إىل التأكيد عىل إمكان حصولهـا يف اآلخرة، وذلك بوصفهـا إحدى كرامات 

اللـه لعباده املؤمنني؛92 أما أن يُرى الله يف الدنيـا، رؤيًة برصية مبارشة، أو رؤيا بصريية قلبية، 

فهو مما يُجمع كبار املتصوفة عىل إنكاره إنكاًرا مطلًقا.93 ومع هذا، يسـتوقفنا قول الكالباذي: 

«وأجمعـوا أنه ال يُـرى يف الدنيا باألبصار وال بالقلوب إال من جهـة اإليقان».94 فهل يكون قصد 

الكالباذي أن رؤيا الله يف الدنيا ال تحدث بهدف الرؤيا نفسـها، بل تكون نتيجًة طبيعية لبلوغ 

ا من رؤيا الله بالبصرية؟ أو هل يعني اسـتثناؤه  اإلنسـان مرتبة اليقني، وعندها فإنه ال يجد بدٍّ

املذكور يف هذه الجملة أنَّ الصويف، يف خضم حال اليقني الكشـفي، يغدو قادرا عىل تمثُّل القرب 

90   يُثبت الكالباذي يف هذا املقام أحد األبيات التي يسوقها القشريي أيًضا يف باب املحبة من الرسالة، وهو:

              إذا ما بََدْت يل تعاظْمتُها          فأُصَدر يف حاِل َمْن لم يِرْد 
(الكالباذي، 1933، ص 91). والبيت يف نص الكالباذي يظهر ضمن مقطوعٍة شعرية من أربعة أبيات؛ يف حني أنه عند   

القشـريي يظهر مفرًدا وبصيغة املذكر («إذا ما بدا يل تعاظمته...») (انظر: القشـريي، 1940، ص 160) والكالباذي 

يوّظـف البيـت تدليال عىل معنى التعظيم الذي يحول دون إدراك الصويف لحقائـق التجّيل (إذا بدت يل الحقيقُة عّظْمُت 

ْل شـيئًا منها). ويبدو توظيف البيت نفسـه عند القشـريي محّمال بداللٍة مشـابهة. انظر  الحقَّ حتى لكأنني لم أَُحصِّ

 If He appears to me, I would be owed by Him, and as a):للبيت الوارد عند القشريي بقوله R. Snir ترجمة

result would be sent back in the state of one who had never arrived)  يف: Snir, 1999, p. 153. عـىل 

أنَّ Von Schlegellَ يف ترجمتها لباب املحبة من الرسالة القشريية، ترى أّن (ما) الواردة يف البيت هي ما النافية وليست 

الزائدة، وأنَّ كلمة (تعاظمته) هي اسـٌم ال فعل (= تعاُظُمُه) ليُفهم معنى البيت عندها عىل أّن الله إذا منع اإلنسـان من 

 Schlegell (translator), :كشـوفاته العظيمـة، فإّن األخري يعود عىل أعقابه دون أن يحقق شـيئًا مما رغب [انظـر

 .[1990, p. 333

انظر، مثال: الغزايل، د.ت. ، ج 4، ص 444 وما تالها؛ ج 5، ص 176 -177.   91

انظر: الكالباذي، 1933، ص 20.  92

انظـر: الكالبـاذي، 1933، ص 21. وقارنه بما جاء يف: الرساج، 1960، ص 544 -545. ويورد الغزايل الرواية التالية   93

التـي تتضمـن املعنى ذاتـه: «وقيل لجعفر الصادق ريض الله عنه: هـل رأيَت اللَه عّز وجّل؟ قال: لـم أكن ألعبد ربٍّا لم 

أره. قيل: وكيف رأيته وهو الذي ال تدركه األبصار؟ قال: لم تره األبصار بمشـاهدة العيان، ولكن تراه القلوُب بحقائِق 

اإليمان، ال يُدَرُك بالحواّس، وال يُقاس بالناس». الغزايل، د.ت، ص 30. 

الكالباذي، 1933، ص 21. أما Arberry فإنه يرتجم مطلع هذه الفقرة عىل النحو التايل:   94

 «They are agreed that God is not seen in this world either with the eyes or with the heart, save 

from that point of view of the faith”(Arberry, 1966, p. 28.)                                                                    
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باللـه فكأنـه يراه رؤيا الباطـن دون أن تمّس هذه الفكرُة النصوص اإلسـالمية التي تسـتبعد 

الرؤيـة البرصيـة حتى عند األنبياء (ومـن بينهم موىس)؟95 ومع هذا؛ فإنَّ تركيب االسـتثناء يف 

العبارة قد يُفهم عىل معنى التصديق واإليمان فحسـب، كما أشار الرساج، معارص الكالباذي يف 

اللمع؛ أي عىل اعتبار معنى القرب بني الصويف ولله، دون األخذ باملعاينة املبارشة يف الدنيا بًرصا 

كانت أو بصرية.96 

ويقـر الكالباذي بوجود طائفة من املتصوفة ذهبوا إىل إمكان حدوث الرؤية يف الدنيا.97 وتتواىل 

األدلـة يف كتاب التعرف عـىل وجود جماعات صوفية عـزف أفرادها عن إقامـة العبادات؛ ذلك 

أنَّ ترديـد عبارات الحّث عـىل القيام بالعبادات، يومئ بال أدنى شـك إىل زيادة الحاجة إىل هذه 

الدعوى يف ظّل اسـتفحال ظاهرة التسـيُّب، وإهمال القيم الدينية، تلـك الظاهرة التي أبرق لها 

الكالبـاذي يف مقدمة التعرف؛ بيد أنه لم يعرضها بوضوح كما فعل القشـريي الحًقا يف مقدمة 
الرسالة القشريية.98

(6) إجمال

َن تناوِل الكالباذي تجربَة الوصول الصويف وما يقرتن بها من مفاهيم يكشف لنا خطابًا  إنَّ تمعُّ

غارًقا يف قيود الواقع التاريخي الذي راح يشـهد تهديداٍت جاّدة عىل نُُظم املرشوع الصويف. هذا 

الخطاب يبدو ُمَكبَّال يف انغالقه عىل نفِسـِه، وتجنُِّبـِه محاوالت الوصف الوجداني ألحوال القرب 

قارن هذه اإلمكانية للتأويل بما ورد عند ابن الدباغ (ت: 1296/696) إذ وصف الواصلني قائال: «ال يتمكنون من دوام   95

املشاهدة إال بعد فراق هذه الجسوم يف حرضة القدس، إما باملوت الحيس، وهو األكثر، وإما يف حال الحياة عند االنسالخ 

عن قوى األبدان والتجرد بالكلية، وهو نادر» (ابن الدباغ، 1959، ص 88.

واملالحظ أّن الرساج يجهد يف محاولته تفنيد حصول هذه املعاينة يف كافة أجزاء كتابه، حتى إذا تمّعنّا تلك األبواب التي   96

تبدو يف جوهرها ترديًدا ملعنى الرؤية املبارشة، كالباب الذي يتناول حاَل املشـاهدة لدى املتصوفة؛ فإننا نلقى صعوبًة 

كبرية يف تمييز الخيط الرفيع الذي يفصل ما بني مشاهدة العيان لطبيعة الله، وبني مشاهدته عىل معنى اليقني به. اقرأ 

عىل سبيل املثال إثباته لقول عمرو بن عثمان املكي: «املشاهدة ما القت القلوب من الغيب بالغيب، وال يجعلها عيانًا، وال 

يجعلها وجًدا»، وقوله: «املشـاهدُة وصٌل بني رؤيِة القلوب ورؤية العيان؛ ألّن رؤية القلوب عند كشـف اليقني يف زيادة 

توّهم». فاملشـاهدة ليسـت رؤية بالقلب، كما أنها ليسـت رؤية بالعني، بل هي يقنٌي تام لحقائق الغيب. انظر: الرساج، 

1960، ص 100.

انظر: الكالباذي، 1933، ص 22. ونلقى الرساج يفصل القول فيمن «غلط يف الرؤية بالقلوب» يف: الرساج، 1960، ص   97

544-546، ويُثبت ابن الجوزي عدًدا ال بأس به من الروايات حول بعض املتصوفة ممن أجازوا رؤية الله باألبصار يف 

الدنيا. انظر: ابن الجوزي، 1994، ص 226 -227. 

انظر: الكالباذي، 1933، ص 4. والشبه بني هذه املقدمة ومقدمة القشريي لرسالته جّيل.   98
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ُم لنا نصُّ التعرُّف مفهوًما للوصول الصويف يشـكِّل، يف حقيقة األمر، امتداًدا ِلَما  والوصـل. يقدِّ

راٍت فكرية منذ مطلع القرن الثالث للهجرة. طرأ عىل األوساط الصوفية من تطوُّ

يلتـزم الكالباذي خطٍّا شـديد الحذر يف مقاربة ما يكوِّن تجربَة الوصـول الصويف. وإذا كان لنا 

أن نقارن هذا الخط بما نقرؤه عند القشـريي يف القرن التايل، لقلنا إنَّ تعرف الكالباذي يعكس 

انغالًقـا يف تناول املفاهيم الصوفية التي تعكس فـرادَة املرشوع الروحي الصويف، وهو االنغالق 

الذي جهد القشريي الحقا يف تجاوزه واالنعتاق منه. 

يضـع الكالباذي املعرفة بالله يف أعـىل درجات الطريق الصويف، بحيث يسـبقها الفناء ويتلوها 

ًة عنده؛ ذلك أنَّ التوحيد بمعناه  التوحيـد. أمـا اللُّحمة القائمة بني املعرفة والتوحيد، فتبدو جليـَّ

الصويف يتجاوز اإليمان املجرد بوحدانية الله، إىل شـهوٍد بالقلب لهذه الوحدانية. وإذا كان األمر 
كذلك، فإنَّ هذا التوحيد يشكُِّل أحد العنارص املكوِّنة لتجربة الوصول.99

ومـن املثـري أنَّ الكالباذي يُفرد للفناء والبقاء أطوَل أبواب كتابه عىل اإلطالق، وفيه ينّظر ملفهوم 

العصمـة الخاصة بالعارفني. أمـا هذه العصمة فتقتيض عنده احتفـاَظ الفاني الواصل بحاله، 

وعدم عودته عنه. فالعارف الفاني معصوٌم عن النزول عن درجته إىل ما دونها. وال يعني ذلك أنَّ 

عىل الفاني نبذ املجتمع، وما يتصل به من إصالٍح ودعوٍة إىل الخري، بل إنَّ الفناء الكيل ال يتعارض 

ة اإلصالح واإلرشـاد التي يجدر بالصويف العارف ممارستها كجزٍء  يف مفهوم الكالباذي مع مَهمَّ

ال يتجـّزأ من قيامـه بأصول الرشيعة التي يقف يف مركزها مفهـوم األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر. يشرتك الكالباذي مع أبي نرص الرساج الذي يذهب إىل أّن اعتزال الناس ليس مما يُنتقد، 

بـل إنـه الوجه األمثل لحياة الصويف. بيد أنَّ الرساج يشـري إىل كونه عمال ال يقوى عىل تنفيذه إال 

«األقويـاء من الرجال، وألمثالنا االجتماع أنفع». ذلـك أنَّ املتصوفة ممن بلغوا املعارف، وجعلوا 

يدُعون الناَس إىل التقرب من الله، ال شـّك سـيجدون من أنفسهم حاجًة إىل العودة لحال العزلة 
من جديد أمال يف تحصيل املعارف اإللهية التي ال تِرُد إال يف عزلة الصويف.100

قارن هذه العنارص املكوِّنة لتجربة الوصول الصويف، وخاصة التوحيد، بما وجدناه يف تناولنا املفصل ملفهوم االنتهاء يف   99

تنظري أبي حفص عمر السـهروردي ضمن مقالنا: Salamah-Qudsi, 2011؛ وكذلك مقالنا:  سالمة-قديس، 2009، 

ص 116-81.  

100 انظر: الرساج، 1960، ص 277 -278. وهو ينقل يف هذا املوضع عن إبراهيم الخواص أنه رأى رجال يف البادية حسن 

األدب حارض القلب، فسأله [ أي عن سبب خلوته يف البادية!] فقال: «كنُت أعمل بني الناس واملعارف يف التوّكل والرضا 

والتفويض، فلما فارقُت املعارف، لم يبَق معي من ذلك ذّرة، فجئُت حتى أطالَب نفيس ها هنا بدعاويها إذا انفردُت عن 

املعلومات واملعارف».  
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ال تلعب املحبُة دورا بارًزا يف إطار املفاهيم الروحية التي تشكُِّل تجربة الوصول عند الكالباذي؛ 

فهـو يعرض لها ضمن طائفة املعاني التـي تَُعدُّ مجرد صفاٍت برشية يفنى عنها الصويف إذا ما 

أبَلَغُه اللُه حاَل املعرفة، كالخوف والرجاء، والفقر، والغنى.101 فإذا تمعنا هذا اإلهمال ألحد أبرز 

مركبات الفكر الصويف يف القرن العارش، أو قارناه بباب املحبة املفصل يف رسالة القشريي مثال، 

وجدنا ما يدعم وْسَمنا خطاب الكالباذي باالنغالق، واالنسالخ عن بعض مكّونات الفكر الصويف 

يف عرصه. 

ال يرهـن الكالبـاذي تحصيل املعارف باملجاهـداِت الروحية املضنية؛ ذلـك أنَّ هذه املعارف قد 

تـرد عنـد من لم يطلبها أصال. ويَحول لنا أنَّ هذه الفكـرة ظلت خافتًة يف التنظري الصويف حتى 

بلغـت يف القرن الثالث عرش تكاُمَلها ووضوَحها يف املـرشوع التنظريي الذي اختطَّه أبو حفص 

ـهروردي يف كتابـه الهام عوارف املعـارف. وقد ذهبنا، يف مقالٍة أخرى لنا، إىل أن ترسـيخ  السُّ

مفهـوم «الجـذب الصويف» بما يعنيه مـن بلوغ حال الوصول الروحي مبـارشًة وبغري مجاهدة 

ـهروردي ملن دعاهم باملجذوبـني املتداَركني  أو رياضـة طويلـة، كما يشـري بوضوح تناول السُّ

بالسـلوك، قد أسـهم جوهريٍّا يف تعزيز هالة القداسـة التي أخذت تتشّكل تدريجيٍّا حول شيوخ 

التصوف وأوليائه يف القرون التالية.102 وال بدع أنَّ تشكيَل هذه الرؤى الدقيقة، والبُنى النظرية 

هروردي، منظِّرو القرن العارش، الذين اختّطوا املالمَح  املركبة لم يكن ليتسـنى لوال أسـالف السُّ

األوىل للفكر الصويف يف اإلسالم، وغرسوا بُذوَر فرادِتِه األوىل.  

101 قـارن ذلـك مع التـزام أبي نرص الرساج بالربط بني املحبـة واملعرفة يف قوله: «من عالمة املعرفة املحبـة؛ ألنَّ من عَرَفُه 

أحبه» (الرساج، 1960، ص 57) جاعال املحبَة إحدى عالمات تحصيل املعرفة بالله عند الصويف. وانتحاؤه هذا املنحى 

قد يكون دليال عىل تقديمه املعرفَة عىل املحبة. 

Salamah-Qudsi, 2009, pp. 386-390 :102  انظر

 Salamah-Qudsi, 2011, the section «Bypassing the Path: Jadhb and Intiha’» :وكذلك  
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التهج يف قصص يوسف إدريس

سـاسـون سوميـخ

جامعة تل أبيب

لـم يكد الكاتب املرصي يوسـف إدريس ينرش أوىل مجموعاته القصصيـة، «أرخص ليايل» عام 

1954، حتـى انهالـت املقاالت والتعليقات تثني عىل موهبتـه القصصية وعىل طرافة مواضيعه 

وحيوية شخصياته. ولكن موضوعا واحدا اختلف فيه توجه النقاد، وكان مثارا للتشكك والحرية، 

بدل التقدير، وذلك هو موضوع اللغة املسـتخدمة يف تلـك املجموعة، فقد المه بعض النقاد عىل 

خلطه العامية والفصحى وابتعاده عن أساليب النثر العالية. 

كتب عنه د. زغلول سالم ما ييل:

ومما يعيب أسـلوب يوسـف إدريس عاميتـه املختلطة بالفصحـى أو فصحاه 

املختلطـة بالعامية. وأنت بينهما يف حرية من أمر الرجل، فهو رغم ما يملك من 

قـدرة فنية وخيال، وسـعة تصور، يكونـان لبنة طيبة لقـاص ناجح، فإن هذا 

األسـلوب يضيّع عليـك أحيانًا نعمة املتعـة بجمال القصة، بل قـد يزهدك فيها 
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ويحّط بك من علياء الفن إىل أرض العامية، ال أقصد اللغة بل والعبارة والفكرة.1

وكتب طه حسـني، عميـد األدب العربـي، قائالً يف املقدمة التـي أرفقها بمجموعـة «جمهورية 
فرحات» إلدريس (1957) ناصًحا إياه:2

أن يرفق باللغة العربية الفصحى ويبسـط سـلطانها شـيئًا ما عىل أشخاصه 

حني يقص كما يبسـط سـلطانها عىل نفسـه، فهو مفصـح إذا تحدث، فإذا 

أنطق أشخاصه أنطقهم بالعامية كما يتحدث بعضهم إىل بعض يف واقع األمر 

حني يلتقون ويديرون بينهم ألوان الحوار.

ومـا أكثر ما يخطئ الشـباب من أدبائنـا حني يظنون أن تصويـر الواقع من 

الحيـاة يفـرض عليهم أن ينطقوا النـاس يف الكتب بما تجري به ألسـنتهم يف 

أحاديـث الشـوارع واألندية. فأخص ما يمتـاز به الفن الرفيع هـو أنه يرقى 

بالواقع من الحياة درجات دون أن يقرص يف أدائه وتصويره..

وربما لو كان الكاتب غري يوسـف إدريس لردعه مثل هذه النقد فارتدع. ولكن إدريس كان عىل 

ما يبدو صاحب مبدأ يف قضية لغة القصة الواقعية املعارصة، وهو النوع القصيص الذي مارسه 

طوال خمسـينات القرن العرشين وأغلب سـتيناته. فالحوار عنده يجري دائًمـا بالعامية،3 أما 

لغـة الرسد فهـي بالفصحى أصالً، رغم أن الفصحى عنده تسـتوعب عنارص غري قليلة من لغة 

الكالم اليومي. لقد أرشنا إىل ذلك يف أبحاث سابقة لنا،4 ونعود يف هذا املقال القصري إىل املوضوع 

نفسه، للتأكيد عىل أن التهجني ال يعني، بأي حال من األحوال، تفضيل واحد من هذين املكونني 

(الفصحى والعامية) عىل اآلخر، وإنما تنبع هذه الظاهرة من شـعور الكاتب بأن جمالية اللغة 

يف أقاصيصه، ال بد أن تنبني عىل أسـاليب التهجني. فإذا سادت الفصحى املعيارية، فستضعف 

يف النص جماليات النبض الواقعي للحياة، أما إذا سـادت العامية فسـيكون النص خارًجا عن 

أساليب األدب عامة حيث الفصحى هي دعامة الكتابة األدبية بأنواعها املختلفة. 

مـن الواضح أن يوسـف إدريس ليس الكاتب العربـي الوحيد الذي يسـتخدم اللغة املهجنة يف 

كتاباته، فالنثر العربي املعارص، والنثر القصيص بشكل خاص، يُكتب عادة بالفصحى، ولكنها 

سالم، 1971، ص 398.  1

إدريس، 1957، ص 5.  2

باستثناء قصة أو قصتني.  3

                                      . Somekh, 1985, pp. 95-104 ؛Somekh, 1975, PP. 89-100 سوميخ، 1984؛  4
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غالبًا ما تكـون مهّجنة، وذلك للقرسيات الجمالية التي يفرضها الفن القصيص الحديث، ومنها 

ا عربيًا معاًرصا  االقرتاب من نفسية األبطال أحيانًا واالبتعاد عنها أحيانًا أخرى. وقلما نجد قاصٍّ

يمـايش أسـاليب القصـص الحديثة ممن لم يمسـه منطـق التهجني. فالتجاور بـني الفصحى 

والعامية يف عرصنا يخلق الغزير من املباني اللغوية الجديدة.

ولـو ألقيَت نظرة عـىل أي صفحة من صفحات كتب يوسـف إدريس لوجدَت حـواًرا بالعامية 

ورسًدا بعضـه فصيـح وبعضه اآلخر مهّجن: «ويهز رأسـه مئات املرات وهـو يؤكد لهم إن كله 

بالدور»5 ففي هذا النص الرسدي نجد الكلمات السبع األوىل بالفصحى الخالصة، ولكن الكلمتني 

األخريتـني بالعاميـة، رغم أن كال منهمـا، بحد ذاتها، موجودة يف الفصحى أيًضا، وكان بوسـع 

الكاتـب أن يضيف كلمة واحـدة، فيصبح النص بأكمله فصيًحـا: (إن كّل يشء بالدور)، ولكنه 

فّضل اللجوء إىل صيغة عامية لنقل الجو السائد يف السوق. 

ولنالحظ أن كلمة «إن» (بالكرسة والسـكون) هي ليسـت من كالم البائـع، إذ إن كالمه يقترص 

عىل «كله بالدور»، وكلمة إن هي إضافة من قبل الراوي وهي ليسـت بالفصحى رغم ذلك (ولو 

قصـد الفصحـى لكتب «أنّه»). فالعامية هنـا ال تقترص، إذن، عىل الكالم املنقـول، كالم البائع، 

الـذي هو أصـالً بالعامية، ولكن كلمة الربـط «إْن» أيًضا، وكأن الراوي هنـا ليس الكاتب الذي 

يكتـب بالفصحى الذي كان يمكنـه أن يحذف كلمة «إن» ويكتفـي بالكلمتني األخريتني. ولكن 

إدريس وّسع حيّز الرسدية وقلب الفصحى الرسدية بأكملها إىل نّص مهّجن، له رونقه الخاص، 

وكأنه يصف املنظر الشعبي كله بلغة شبه عامية، بخالف بعض الكتّاب العرب اآلخرين ممن ال 

يميلون إىل اسـتخدام نوعني لغويني يف النص نفسه. فمثالً الكاتب نجيب محفوظ قلما يستخدم 

العامية يف حواره،6 ويحاول أن تكون جميع الجمل مستقاة من العامية أو «مرتجمة» عنها. خذ 
مثالً هذه الجملة الحوارية من رواية «اللص والكالب» ملحفوظ:7

«أنا عارفك وفاهمك عن ظهر قلب» 

فهـي ظاهًرا ال تحيد عن إعراب اللغة، ولكن القـارئ يجد فيها عند إعادة النظر عنًرصا «خفيًا» 

يخالف أسـاليب الفصحى وأصولها، ذلك أن اسـم الفاعل يف هذا النص ال ينوب هنا عن الفعل 

املضارع («أعرفك وأفهمك»)، واستخدام اسم الفاعل يف هذه الحالة متأثر بشكل أو بآخر باللغة 

إدريس، 1980، ص 25.  5

   Somekh, 1993, pp. 170-194.  6

محفوظ، 1961، ص 52.  7
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العامية.

أما عند يوسـف إدريس فالحدود بني النوعني اللغويني معدومة يف الكثري من جمله كما سـنرى 

فيما ييل:

ولنبـدأ بالحوار: الحـوار عند إدريس مكتوب، كمـا ذكرنا، بالعامية أصـالً، وإن كنا نجد كلمة 

فصحى أو تعبري فصيح، بل حتى عنرص نحوي رصيح كالتنوين مثالً، ولكن جميع هذه األحوال 

تنطوي عىل استعمال وظيفي للفصحى، كخلق جو املفارقة والتهكم اإليروني. ففي النص التايل 

مـن قصة «جمهوريـة فرحات» تنتهي جملة الصـول فرحات باقتباس (أو شـبه اقتباس) من 

القـرآن الكريم، ولكن الكالم الذي يسـبق االقتبـاس عامي خالص مما يخلق جـًوا من املفارقة 
املضحكة:8

وأتعّذب أنا ليه؟ نهايتُه؟ ُكتب عليكم الهم والغم كما ُكتب عىل الذين من قبلكم 

أو خذ هذا النص، وهو حوار يجري بني الصول فرحات وامرأة تُدعى خديجة جاءت إىل محطة 
الرشطة لتشكو امرأة أخرى اسمها عايشة:9

فرحات: اسمعي يا ِبّت، هل لديك أقوال أخرى؟ عايزة تقويل حاجة تانية؟

خديجة: أيوه يا بيه. عيشة مقلعاِني الحلق... وامها هي

فرحات: اّف... يا بّت غري اليل قلتيها.

خديجة: هو انا لّسه قلت حاجة؟!

جملـة فرحات األوىل طريفة يف أكثر من مفهوم واحد. فهي تبدأ بالعامية كما كنا ننتظر، ولكنه 

ينتقـل إىل تعبري فصيح- «هل لديك أقوال أخرى»، ولكنه رسعان ما يدرك أن هذه اللغة أصعب 

من أن تفهمها خديجة الواقفة أمامه فيرتجمها يف الحال إىل العامية- «عايزة تقويل حاجة»، وهنا 

تجيب خديجة بجملة عامية رصفة- «هو انا لّسه قلت حاجة». وهذا الحوار الفكه يستند بجملته 

عىل االرتفاع واالنخفاض يف اللغة مما أوجب تعابري رسمية فصيحة يف صلب الحوار.

ومـا دمنا نتكلـم عن عنارص فصيحة يف حوار يوسـف إدريـس، دعنا ننتقـل إىل نوع آخر من 

إدريس، 1957، ص 15.  8

إدريس، 1957، ص 260، راجع سوميخ،1981، ص 45-44.  9
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عنـارص الفصحى يظهر يف حواره، أال وهو عنرص «التفصيح». وهذا العنرص يسـتعمله الكاتب 

أيًضا لخلق جو من املفارقة والتهكم. خذ عىل سـبيل املثال هذه الجمل الرسدية الثالث من قصة 

«مارش الغروب»:

1. ثم بدأ الرجل يتحرك مرّوًحا يف اتجاه البلد.

2. فالدنيا شتاء، وَمْن يرشب عرقسوًسا يف الشتاء؟

3. هو رجل مبسوط كان كل عمره مبسوًطا.10

فكلمـة «مرّوًحا» يف الجملة األوىل و«عرقسوًسـا» يف الثانية و«مبسـوًطا» يف الثالثة تبدو غريبة. 

فالكلمـات املختومـة بتنويـن فتحة هي كلمات فصيحـة يف أغلب النصـوص، ولكنها يف الجمل 

الثالث التي نحن بصددها ليست فصيحة. فالفعل «رّوح» بمعنى عاد إىل بيته موجود يف العامية 

فقط، وكان بوسع الكاتب أن يكتب «عائًدا» لتحايش الخلط بني أسلوبني، ولكن كاتبنا يّرص عىل 

التهجني األسلوبي.

أما الجملة الثانية فكلمة «عرقسـوس» ال تعترب فصحى وكان من املفروض أن تكون مسّكنة يف 

النص ولكن الفتحة املنّونة يجعلها فصيحة رغم أنفها، وتخلق جًوا من الطرافة واملفارقة.

واألمر نفسه ينطبق عىل «مبسوًطا» يف الجملة الثالثة فكلمة «مبسوط» بمعنى مرسور، راٍض، ال 

تنتمي إىل قاموس الفصحى الخالصة، لذلك فالتنوين هو خروج عىل املألوف يسـتخدمه بعض 

الكتاب للتهكم من املغاالة يف التفصيح يف النصوص الهزلية.

وأود يف نهايـة مقالتي القصرية هذه أن أشـّدد عىل أّن الخلط بـني العامية والفصحى بحد ذاته 

ليس بالرضورة ميزة أو مدعـاة للفخر واالعتزاز، فاللغة املختلطة تمثل أحيانًا التهافت اللغوي 

وانعـدام قدرة املتكلـم والكاتب عىل التمييز بني األنواع واملسـتويات األسـلوبية املختلفة. أجل، 

 (diglossia) يف العالـم العربي رغبـة -أو قل هو حلم- ملحو أو تقليص حالة الثنائيـة اللغوية

التي يشـكو منها املجتمع العربي رشقه وغربه، ولكننا نعلم علم اليقني أن الفصحى من جانب، 

واللهجات العامية يف الجانب اآلخر، حية ومتماسكة، ال يمكن تليينها بقرار من حكومة أو مجمع 

لغوي أو أدبي. ويأمل الواقعيون من علماء اللغة أن الحياة ومجرى الزمن سيقلصان الهوة بني 

لغة الكالم ولغة الكتابة.

10  يف مقدمة سوميخ، 1997، يجد القارئ تحليًال مفصًال لقصة «مارش الغروب»، ص 24-18.



[ 106 ]

مجمع اللغة العربية - حيفا

ونحـن يف هـذا املقال ويف غريه من الكتابـات التي تناولنا فيها عمليـة التهجني األدبية ال نقصد 

الدعوة إىل انتهاج نوع لغوي أو أسـلوبي من دون غـريه. هذه مقاالت «وصفية» تبغي يف نهاية 

األمر فهم الحارض اللغوي بشكل موضوعي، وخاصة واقع اللغة األدبية ومتابعة التغيريات التي 

تحدث يف األدب ومناهجه مما يؤدي يف نهاية املطاف إىل تأثريات لغوية أو أسلوبية ال مفر منها، 

فاألدب هو الفن اللغوي بكامل مفهوم هذا التعبري.
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: المفهوم، األنواع والوظائف الخيال العلميّ

عصام عساقلة

الكّليّة األكاديميّة العربيّة للّرتبية، حيفا

مقّدمة:

إّن القضيّـة األكثـر أهّميّة وعرضة للتفاوت بالّرأي يف الخيال العلمـّي، هي إيجاد نقطة انطالق 

موّحـدة تحتكم إىل تعريف جامع مانع. فليس من الّسـهل إيجاد تعريـف كهذا للخيال العلمّي 

 Genre ومرّد ذلك إىل أسباب عّدة، أهّمها يعود إىل ارتباط هذا الجنس األدبّي ،Science Fiction

بأجنـاس ومصطلحات أدبيّة أخرى واختالفه عنها يف الوقت نفسـه، وإىل تباين املدارس األدبيّة 

وتعـّدد وجهات النّظر لدى النّّقاد. إذ يرى بعض الدارسـني أنّه جنـس ينتمي لباقي األجناس، 

ويرتبط بالعلوم اإلنسـانيّة واالجتماعيّة، ومن ثّمة بالعلوم الّلغويّة انتهاء بالحقل الفنّّي. وهناك 

َمـن يرى أّن صعوبـة التّعريف نابعة من كون الّرتكيز منصبٍّا عـىل املضمون يف قصص الخيال 
العلمّي، وليس عىل األسلوب والّشكل ببعديهما النّقدينّي.1

عىل امتداد سـنوات طويلة، جرت محاوالت كثرية اسـتهدفت الوصول إىل تعريف محّدد للخيال 

.Aldiss, 1986, p. 25; Gunn, 2005, p. 5  مصطفى، 2007، ص 83؛ .  1
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العلمـّي،2 وذلـك يعـود إىل صعوبة تعريف هـذا الجنس األدبـّي.3 فقّلما نجد ناقَديْـن يتّفقان 

عـىل تعريـف واحد، أو يتّفقـان حول حدود هذا الجنـس، أو حول الخطـوط الفاصلة بني هذا 

الجنـس واألجناس األدبيّة األخرى، كالخيـال الواقعّي، الفانتازيا، األسـاطري والخرافات.4 فكّل 

املتخّصصـني يف مجال الخيال العلمـّي من كتّاب، مؤّرخني وناقدين لم يسـتطيعوا التّوّصل إىل 

مفهـوم محّدد لهذا الجنس األدبـّي، األمر اّلذي جعل مفهومه، حتّـى اآلن، غامًضا،5 وعىل ضوء 
هذا ال عجب أن نجد َمْن يَِئس بتاتًا من محاوالت التّعريف.6

مفهوم الخيال العلمّي يف الغرب:

 Hugo ظهر مصطلح الخيال العلمّي يف الثالثينات من القرن العرشين عىل يد هوغو غرينسباك

Gernsback (1884-1967)، حيـث عّرفه كما ييل: «أقصد بالخيال العلمّي أصناف القصص 

اّلتـي يكتبهـا جول فـرين Jules Verne وإدغار ألن بـو Edgar Allan Poe. وأعني نوًعا من 

الّرومانسـيّة األّخاذة ممزوجة بالحقيقة العلميّة والّرؤيا النّبوئيّة، وهذه القصص ليست مشّوقة 

للقـراءة فقط، إنّما فيها نوع من اإلرشـاد العلمّي. وهي تزّودنا باملعلومات بطريقة مستسـاغة 

علميٍّا، كما وتعرض أمامنا مغامرات علميّة خارقة قد تحدث يف املستقبل البعيد».

 ،(1971-1910) John W. Campbell يف األربعينـات ظهر تحّول جديد عىل يد جـون كامبل

حيث اقرتح أّن الخيال العلمّي يجب أن يُعّد وسيًطا مجانًسا للعلم نفسه. ورأى كامبل أّن النّهج 

العلمّي يعتمد عىل املقولة إّن النّظريّة املبنيّة بشـكل جيّـد ال تفّرس فقط ظواهر حاليّة، بل تتنبّأ 

بظواهـر لم تُكتَشـف بعد. إّن الخيال العلمّي يقوم بالّيشء نفسـه ويُكتَب بشـكل قّصة تطرح 

عة عندمـا تطبّق ليس فقط عىل اآلالت، وإنّما أيًضا عىل املجتمع  أمامنـا ماذا تكون النّتائج املتوقَّ

اإلنسانّي.

عندما تّم اكتشـاف التّصنيف املدعو «خيال علمّي» بدأ القّراء والنّّقاد باسـتعمال هذا التّصنيف 

وتطبيقه عىل أعمال أقدم، والنّظر بشكل واحد إىل كّل القصص اّلتي بدت مناسبة لهذا التّصنيف. 

Hillegas, 1979, p. 2;   Knight, 1977B, p. 62  2

Roberts, 2000, p. 2  ;9-Asimov, 1977, p. 29;   Pringle, 1985, pp. 8  3

  Asimov, 1981, p. 17  4

.Lerner, 1985, p. 1; Roberts, 2000, pp. 1-2; Harrison, 1974, p. 37  5

.Lerner, 1985, p. 3 ياسني، 2008، ص 52-53؛  6
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 (1979-1903)  James Osler Bailey إالّ أّن العمل األهّم يف هذا املجال تّم عىل يد جيمس بييل

يف كتابـه Pilgrims Through Space and Time (1947)، حيث عّرف هذا النّوع من األدب 

بالّشـكل التّـايل: «إّن أدب الخيال العلمّي هو رسد الخرتاع متخيَّل، أو رسد الكتشـاف يف العلوم 

الّطبيعيّـة، مع وصـف لنتائج هذه املغامرات والتّجارب. والـّرضورّي هنا هو كون االخرتاع، أو 

االكتشاف، مبنيٍّا عىل العلم. وعىل الكاتب أن يكون مقتنًعا بأّن الّرسد يمّت بصلة إىل العلم».

بعـد محاولـة بييل بدأ قسـم من الباحثـني والُكتّاب النّظـر يف األعمال الّسـابقة من أجل وضع 

الحـدود الفاصلـة لهـذا الجنس األدبـّي الجديد، ومن ثّم إيجـاد تعريف محّدد لـه. ومن هؤالء 

 Robert Heinlein (1921-1975)، روبرت هايناليـن James Blish كان جيمـس بليـش

 Theodore (1922-  )، ثيودور سـتورجن Damon Knight (1907-1988)، دامون نايت

Sturgeon (1918-1985) وكينجسيل أميس Kingsley Amis (1922-  ). وكان الّرتكيز يف 

تعريفات هؤالء عىل العلم، أو عىل األقل عىل النّهج العلمّي كجزء ال يتجّزأ من الخيال.7 فعىل سبيل 

املثال يرى كينغسـيل أميـس Kingsley Amis أّن الخيال العلمّي هـو ذلك النّوع من القصص 

اّلتـي تعالـج أحداثا لـم تحدث يف عاملنا املألوف، بـل تعتمد عىل اخرتاع علمـّي أو تكنلوجّي، أو 

تخيّل اخرتاع علمّي أو تكنلوجّي.8 وهناك َمْن يوافق عىل هذا التّعريف، بقوله إّن الخيال العلمّي 

هـو جنس أدبـّي يعالج مجتمًعا متخيَّالً يختلف عن واقعنا اليومّي، خاّصة يف طبيعته واتّسـاع 
تطّوراته التّكنلوجيّة.9

ما بني الخمسـينات والّسـتّينات قامت يوديت مرييل  Judith Merril (1923-  ) باسـتبدال 

ـِ «الخيال التّأّميلّ» Speculative Fiction، وعّرفت هذا النّوع من  املصطلح «الخيال العلمّي» ب

األدب كالتّايل: «الخيال التّأّميلّ هو نوع من القصص تهدف إىل االستكشاف والتّعليم، وذلك عن 

طريق توّقع ما سيحدث مستقبالً، وتقدير تطّورات محتملة الوقوع، والتّناظر بني عاملنا وعوالم 

أخرى، والفرضيّات والتّجارب العلميّة». إّن الّدارس للقصص اّلتي كتبتها مرييل سـوف يالحظ 

أنّها ترّكز عىل التّغرّيات االجتماعيّة يف تلك الفرتة.

يف الّستّينات وخصوًصا يف إنجلرتا، برز خّط جديد من التّفكري أخذ ينظر إىل الخيال العلمّي كأدب 

عاملـّي متجّذر يف جذور القرن التّاسـع عرش، وليس كظاهرة نشـأت يف أمريكا منذ العرشينات 

وبعدهـا. ووجهة النّظر هـذه بدأت بتخفيف الّرتكيز عـىل العامل العلمـّي - التكنلوجّي داخل 

Stableford et. al., 1995, p. 312  7

  Amis, 1960, pp. 15-18;  Amis, 1967, p. 11  8

Lerner, 1985, p. 1  9
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 Brian W. الخيـال العلمّي. فعىل سـبيل املثال، انتقـد الكاتب والنّاقد اإلنجليزّي بريـان ألديس

Aldiss (1925-  ) مصطلـح الخيـال العلمّي وقال، معّلًقا، إّن قصص الخياّل العلمي ليسـت 

مكتوبة للعلماء، كما أّن قصص األشـباح ليست مكتوبة لألشباح. وقد عّرف الخيال العلمّي من 

وجهـة نظر فلسـفيّة قائالً: «الخيال العلمّي هو بحث اإلنسـان عن مكانتـه داخل الكون، وهذا 

 Leslie البحث سوف يواجه التّطّور العلمّي املعّقد».10 ويف الّسياق ذاته ذهب الناقد ليزيل فيدلر

Fiedler (1917-2003) إىل القول بأّن أسـطورة الخيال العلمّي هي أسطورة نهاية اإلنسان، 

أي أسـطورة سـمّو اإلنسـان أو تحّوله. وهي رؤيا تختلف عن رؤيا انقـراض الجنس البرشّي 

بواسـطة قنبلة. أّما مارشـال مكلوهانـس Marshall McLuhans (1911-1980)، يف كتابه 

Medium and the Massage (1967) فيقـول إّن كتابـة الخيال العلمّي اليوم، تطرح أمامنا 

أوضاًعـا تجعلنا قادرين عىل إدراك القوى الكامنة داخل التّطـّورات التّكنلوجيّة وفهمها.11 ويف 

نظـر جون هيجنـز John Higgins (1908-1995) فإّن أدب الخيـال العلمّي يعالج بكيفيّة 

خياليّة مدروسـة استجابة اإلنسان لكاّفة ما يحيطه من تقّدم وتطّور يف العلوم وتقنيّاتها سواء 
ا.12 أكان يف املستقبل القريب، أو البعيد، أو البعيد جدٍّ

يف الّسبعينات، خصوًصا يف أمريكا، بدأ اهتمام أكاديمّي يف الخيال العلمّي، وهكذا بدأت محاوالت 

 Darko جّديّـة لتعريـف هذا الجنس األدبـّي. أوىل هذه املحاوالت كانت محاولة داركو سـوفني

 Metamorphoses of Science (1932-  ) يف الخيال العلمّي. جمع سـوفن يف كتابه Suvin

 Bertolt بـني األفـكار الجماليّـة اّلتي اعتنقهـا املرسحّي برتولت بريخـت Fiction (1979)

Brecht (1898-1956) وبـني تلـك اّلتي نادى بها الفيلسـوف الّسـويرسّي إيرنسـت بلوخ 

Ernest Bloch (1880-1959)، ليسـتدّل منها عـىل أّن أدب الخيال العلمّي نوع أدبّي معريفّ 

(Epistemological) ينتقـد األيديولوجيّـة الربجوازيّـة ويحّرض عىل االسـتنارة االجتماعيّة. 

ويرى سوفني أّن الخيال العلمّي يكون جنًسا أدبيٍّا من مستلزماته واشرتاطاته الوافية بالغرض 

وجود املعرفة واالغرتاب وتفاعلهما، ومن أدواته الّشـكليّة األساسيّة وجود اإلطار الخيايلّ البديل 

لبيئـة املؤّلف التّجريبيّة. ويـرى آدم روبرتس Adam Roberts أّن املعرفة (Cognition) هنا، 

تدفعنـا كي نجّرب، ونفهم وندرك كّل منظر غريب يعرضـه أمامنا كّل كتاب، أو فيلم، أو قّصة 

خيـال علمي. أّما االغرتاب (Estrangement) فهو الـذي يغّربنا عن املألوف واليومّي.13 ويرى 

  Stableford et. al., 1995, pp. 311-312  10

 Stableford et. al., 1995, pp. 313-14  11

. هيجنز، 1969.  12

Roberts, 2000, pp. 7-8   13
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سـوفني Suvin  أّن أدب الخيال العلمّي أدب اغرتاب تأّمـيلّ، يختلف عن اليوتوبيا وأدب املذهب 

الّطبيعـّي وغـري ذلك من أدب الخيـال الالّطبيعّي، وموقف االغرتاب الذي اسـتعمله بريخت نما 

ليصري إطاًرا شـكليٍّا لهذا الجنس األدبّي، واسـتعمال االغرتاب، عىل اعتباره موقًفا أساسيٍّا وأداة 

شـكليّة مسيطرة، موجود يف األسـطورة أيًضا، وهو نهج شعائرّي وعقائدّي يسترشف ما تحت 

الّسـطح التّجريبـّي بطريقته الخاّصة. فـأدب الخيال العلمّي يرى املعايـري الخاّصة ألّي عرص 

عـىل أنّها معايري فريـدة قابلة للتّغيري خاضعة لنظريّة معرفيّة، ومن ثـّم يرتكز الخيال العلمّي 

عىل عوالم املسـتقبل املحتملة ومرادفاتها الفضائيّة، ويستطيع تناول الحارض واملايض بكونهما 

حالتني خاّصيتني، لهما نتيجة تاريخيّة تُرى من وجهة نظر غريبة بوسـاطة شـخص من زمن 

آخـر أو مـن مكان آخر. ويمكن، إذن، اسـتعمال أدب الخيال العلمّي السـترشاف املسـتقبل يف 

مجـاالت التّكنلوجيا واإليكولوجيا وعلم االجتماع، إلخ. ويقّدم أدب الخيال العلمّي مسـتوى من 

املعرفة أرقى من مسـتوى القارئ العادّي، فالجّدة والغرابة سـبب توافر هذا املسـتوى، أّما عن 
الحّد األدنى املطلوب، فهو أْن يكون أكثر حكمة من العالم اّلذي يخاطبه.14

القى تعريف سـوفني القليل من املوافقة واالعرتاف من قبـل دوائر النّقد، األمر اّلذي حّث الكثري 

مـن اآلخريـن للتّفتيـش عن تعريف آخـر. لقـد رأى اآلخـرون أّن الخيال العلمّي ليس جنًسـا 

متجانًسا، ويف الوقت نفسه ال يفّرس العالقات يف عاملنا الواقعّي نظًرا لتوظيفه عامًلا متخيَّالً. أوىل 

هذه املحاوالت كانت عىل يد روبرت سـكولس Robert Scholes (1929-  ) يف كتابه الخرافة 

البنيويّة Structural Fabulation (1975). يرى سكولس أّن الّرتاث الّشعبّي هو أحد القواعد 

األساسـيّة لـوالدة أدب الخيال العلمّي وتطـّوره. فهذا الّرتاث يـؤّدي إىل أدب الخيال العلمّي، إذ 

إنّـه حالـة خاّصة للقصص الخيايلّ، ألّن هذا الّرتاث يشـّدد دائًما عىل الفصـل بني عامَلي القّصة 

الخياليّة والتّجربة اإلنسـانيّة املألوَفنْي فصالً جذريٍّا. ويتّخذ هذا الفصل، يف أبسط صورة، شكل 

عالـم آخر، ومكانًا  مختلًفا مثل الّسـماء، الجحيم، جنّة عـدن، أرض الجّن، املدينة املثىل، القمر، 

جزيـرة أطلنطيس Atlantis الخرافيّـة وجزيرة ليليبوت Lilliput الخياليّة. وقد اسـتُغّل هذا 

االنسـالخ الجذرّي بـني عالم القّصة الخياليّة وعالم التّجربـة بطرائق مختلفة. وكان عىل إحدى 

هذه الّطرق أن تعّطل قوانني الّطبيعة لتسـبغ مزيـًدا من القّوة عىل القواعد القصصيّة اّلتي هي 

نفسها إسقاطات للنّفس البرشيّة يف شكل رغبات ومخاوف. وتكون هذه القواعد البحتة يف جذر 

كّل نسيج قصّيص هي نفسها الّسمات املميّزة واملحّددة لجميع األشكال القصصيّة، سواء ُوجدت 

يف قوالب واقعيّة أو خياليّة. وبذلك يكون اصطناع األساطري والخرافات هو الخيال األدبّي اّلذي 

Suvin, 1976, p. 57-71;  Suvin, 1979, pp. 3-5   14  اُنظر، أيًضا، ترجمة املقال: سوفن، 1986.
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يقّدم لنا عاملا منسلخا جذريّا عن عاملنا املألوف، لكنّه يعود إىل مواجهة عاملنا بطريقة عقالنيّة. 

يرى سـكولس، أيًضا، أّن اصطناع األساطري والخرافات كان وسـيلة مفّضلة لدى رجال الّدين، 

ألّن الّديانـات أّرصت إرصاًرا دقيًقـا ودائًمـا عىل أّن ثّمـة عامًلا غري العالم الّظاهـر للعني، العالم 

اّلذي أفرزه الفكر امليتافيزيقّي وصوالً إىل اليوتوبيا وسـريورة تشّكلها وإعادة تشكيلها. والعلم، 

بالّطبع، كان يحكي لنا الّيشء نفسـه عّدة مئات من الّسنني. فالعاَلم اّلذي نراه ونسمعه ونحّس 

به (الحقيقة) ليس إالّ خياالً من صنع حواّسـنا، ومعتمًدا عىل قّوتها البؤريّة مثلما يوّضح ذلك، 

بيرس، أبسـط مجهر. ولذلك، فإنّه مّما ال يثري الّدهشـة أّن أدب الخيال العلمّي يستعمل الوسيلة 

القصصيّة نفسـها مثل القصص الّدينيّة. بناًء عىل ذلك، يرى سـكولس بأنّه يجب تعديل تراث 

الخيال العلمّي بشـكل يتّم فيه تحصيل وعي للكون كبنية البنيات وجهاز األجهزة، مع هذا فإّن 

الخرافة البنيويّة ليسـت علميّة بمناهجها وليست بديلة عن العلم، بل إنّها عبارة عن اكتشاف 

خيايلّ لألوضاع اإلنسانيّة عىل ضوء االكتشافات العلميّة األخرية، وموضوعها املفّضل هو معالجة 
تأثري التّطّورات واالكتشافات العلميّة عىل النّاس اّلذين يعيشون يف ظّل هذه التّطّورات.15

 Future Shock (1928-  ) مؤّلـف كتـاب صدمة املسـتقبل Alvin Toffler ألفـن توفلـر

(1970) اّلذي يبحث يف التّغرّي املسـتمّر يف العالم، كتب عام 1974 ما ييل: «الخيال العلمّي هو 

جنـس أدبـّي يتعامل مع إمكانيّات وجود عوالـم ورًؤى بديلة، األمر اّلذي يوّسـع من إمكانيّات 

ردود فعلنـا لهـذا التّغيري». هذه بدايـة تعريف الخيال العلمّي عن طريـق الّرتكيز عىل وظيفته 

 David االجتماعيّـة، وليـس عـىل الّطبيعـة الّداخلية للجنـس األدبّي نفسـه.16 ديفيد كيتـرير

ه فلسـفيًا يدور حول ما  Ketterer (1942-  ) عـّرف الخيـال العلمّي كالتّايل: «هو خيال موجَّ

نعرفه يف سياق جهلنا الواسع، يأتي بتفسري مدهش، أو عقالنّي، يجعل اإلنسانية تتوّجه توّجًها 

جديًدا بشكل جذرّي».  كيم ستانيل روبنسون Kim Stanley Robinson (1952-  ) كتب أّن 

الخيال العلمّي كان أدبًا تاريخيٍّا، ويف كّل رسد خيال علمّي كان هناك تاريخ جيلّ أو خفّي يربط 
رة بحارضنا أو بماضينا.17 الفرتة املصوَّ

مع بداية سنوات الثّمانينات من القرن املايض ظهرت محاوالت جديدة يف تعريف الخيال العلمّي. 

لويس فينسـنت تومـاس Louis-Vincent Thomas (1922-1994) يعّرف الخيال العلمّي 

خاّصة بعالقته باألسـطورة. فهـو يقول: «هو جنس أدبّي يعطي للخيال مكانة رئيسـيّة. فهو 

Scholes, 1975;  Stableford et. al., 1995, p. 313  سكولس، 1986؛  15

 Stableford et. al., 1995, pp. 314  16

Stableford et. al., 1995, pp.313-314  17
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ليس علًما مع أنّه، يف بعض األحيان، يعتمد عىل الّرياضيّات والفيزياء والفضائيّات وعلم األحياء، 

وبأهّميّة أقّل بالتّاريخ وعلم االجتماع والّلسـانيّات. هو يشـبه جميع أشكال الّروايات لكن تحت 

غطاء الّرواية املمتعة أو الجاّدة، فهو أسطورة الحداثة يف تطّورها. ومثل كّل أسطورة هو مركز 

الثّقـل لكّل أحالمنا، ألحـالم كّل األزمنة». يربز هذا التّعريف العالقـة املتينة بني األدب والخيال 

والعلم، وأخريًا األسـطورة. كما ويمنح هذا التّعريف حّريّة إنتاج معاٍن جديدة ويجعل من نّص 
ا متعّدد األبعاد تتمركز فيه كّل املعارف واألجناس األدبيّة األخرى.18 الخيال العلمّي نصٍّ

أدريـان روم  Adrian Room يـرى أّن الخيال العلمّي يعتمد عىل تخيّـل اخرتاعات وتطّورات 

علميّـة يف املسـتقبل، خاّصة يف ما يتعّلق بالفضاء، أو الّسـفر عرب األزمنـة، والحياة عىل كواكب 

 (1989-1898) Malcolm Kowley أخرى والّلقاء بكائنات غريبة.19 ويقـول مالكولم كاويل

إّن الخيال العلمّي يحاول القيام بقراءة كاشـفة ملسـتقبل الحضـارة البرشيّة يف ظّل التّطّورات 

العلميّـة الهائلـة عىل األرض ويف الفضـاء، وهذه التّطـّورات محتملة وممكنـة. وأضاف بعض 

الباحثني عىل هذا التّعريف أّن الخيال العلمي يعالج كوارث ُمتخيَّلة يف املسـتقبل، تحدث نتيجة 

لالكتشافات العلميّة والتّكنلوجيّة امُلتخيَّلة، فهذا الجنس األدبّي هو طريقة تفكري حول ما يمكن 

أْن يكون، ويعتمد، أساًسا، يف بنيته عىل العلم والتّكنلوجيا.20  

يـرى إسـحاق أزيمـوف Isaac Asimov (1920-1992) أّن الخيـال العلمّي يعالـج أحداثًا 

ال تحـدث يف أيّامنـا هذه، ولم تحـدث أيضا يف الّسـابق، إال أّن الخلفيّة فـوق الّطبيعيّة يف قّصة 

الخيال العلمّي مشتّقة من خلفيّتنا الواقعيّة بواسطة إيجاد تناسب يف مستوى التّغرّيات العلميّة 

ـع حدوثها. هذه التّغـرّيات قد تتمثّل يف احتالل املّريخ، أو تقديم تفسـريات  والتّكنلوجيّـة امُلتوقَّ

ناجحة لرموز قادمة من حياة فوق - أرضيّة، أو يف دراسـات حول تدمري حضارتنا التّكنلوجيّة 

بواسـطة الّسـالح النّووّي، أو الكوارث الّطبيعيّة. كذلك، يعالج الخيـال العلمّي مواضيع أخرى 

كالّسـفر عرب األزمنة، والّسـفر بأرسع من الّضوء. فاملهّم يف الخيال العلمّي هو أنّه يتنبّأ بتغرّيات 

تكنلوجيّة. يتابع أزيموف Asimov ويقول إّن الخيال العلمّي يعالج أعمال العلماء يف املستقبل، 

وهو جنس أدبّي يعالج ردود فعل اإلنسـان للتّطّور والتّقّدم يف مسـتوى العلـم والتّكنلوجيا.21 

وهنالـك َمـْن يرى أّن الخيال العلمّي هو خيال تقوم االكتشـافات العلميّـة والتّطّورات بصياغة 

عنارص حبكته وخلفيّته، خاّصة وهو عمل خيايلّ يعتمد عىل تنبّؤ التّطّورات العلميّة يف املستقبل، 

مصطفى، 2007، ص 84-83.  18

.Room, 1999, p. 1050  19

Benford, 1974, p. 33;  Gray, 1994, p. 258.  مصطفى، 2007، ص 84؛  20

Asimov, 1981, pp. 17-22  21
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بينما يرى باحثون آخرون أّن ِقصص الخيال العلمّي بُنيت حول كيان اإلنسـان ومشـاكله، مع 

محاوالت إليجاد الحلول املناسـبة لهذه املشـاكل، علًما بأّن هذه املشـاكل ما كانت لتحدث لوال 

مضمونها العلمّي.22 أّما توماس كالرسـون Thomas Clareson (1926-  ) أحد أهّم مؤّرخي 

الخيـال العلمّي وناقديه، فريى أّن الخيال العلمّي يضّم ثيمات (Themes) خاّصة بهذا الجنس 

األدبّي، وأهّمها: الّسـفر عرب األزمنة كالّسـفر من الحارض إىل املايض، غزو وشيك، كارثة وشيكة 

مـن قبل حرب عامليّة ثالثة، أو من قبل هجوم كواكب أخرى أو جراثيم سـاّمة، أو قدوم كائنات 

 Clareson غريبة إىل األرض شـكلها شـبيه باإلنسان أو بأشـكال غريبة،23 ويضيف كالرسون

أّن الخيـال العلمـي هو خيال يأتي نتيجًة أو انعكاًسـا لتأثـري النّظريّات العلميّـة املتوّقعة عىل 

 Harry Harrison الخيال األدبّي، ومن ثّم تأثري العلم عىل اإلنسـان.24 ويقول هاري هاريسون

(1925-  ) إّن تعريف الخيال العلمّي بأنّه ِقَصص حول سفن الفضاء وآالت الّزمن هو تعريف 

ضيّـق، والنّظـر إىل هذا الجنس األدبـّي بأنّه تأثري العلم عىل اإلنسـان، أو ِقَصص من املمكن أْن 

تصبح حقيقة، هو تعريف واسـع. لذلك، يحاول هاريسـون Harrison تحديد تعريف الخيال 

العلمّي بطريقة رياضيّة - هندسـيّة عن طريق استعمال الّرسـوم البيانيّة. فهو يرى أّن هنالك 

ثـالث دوائر: األوىل والكبرية هي دائرة «األدب» (Literature)، بداخلها دائرة أصغر هي دائرة 

«الفانتازيـا» (Fantasy) وبداخل هذه األخـرية هنالك الّدائرة الصغرى، وهـي دائرة «الخيال 

  25.(Science Fiction) «العلمّي

    يـرى جيمـس غان James Gunn (1923-   ) أّن الخيـال العلمّي هو ذلك الفرع من األدب 

اّلـذي يعالج تأثريات التّحّول عىل النّاس يف العالم الحقيقّي كما ينبعث إىل املايض، املسـتقبل أو 

األماكـن البعيدة. وهو يهتـّم بالتّحّول التّكنلوجّي أو العلمّي، ويشـمل أمـوًرا أهّميّتها أكرب من 

الفردّي أو املجتمع بحيث تطال املجتمع البرشّي أو العنرص البرشّي لكونه يف خطر. ويرى غان، 

 Literature of  هو أدب االسـتمراريّة (Traditional Fiction) أيًضـا، أّن الخيال التّقليـدّي

(Continuity). فمهمـا كان الوضع املعاَلج فإنّه يُعتَرب اسـتمراًرا للتّجربة اليوميّة، والقرارات 

اّلتي يتّخذها األشـخاص املنخرطون يف هذا األدب يجب أْن ترتكز عىل تجارب سـابقة تقليديّة. 

 (Literature of أّمـا الخيـال العلمـّي، فهو عىل العكـس من ذلـك، إنّـه أدب الالّاسـتمراريّة

Blish, 1971, p. 167;  Lerner, 1985, pp. 2-3  22

Clareson, 1971B, p. 3  23

Lerner, 1985, p. 2  24

Harrison, 1974, pp. 37-38  25
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(Discontinuity، ومن هنا رّد الفعل النّقدّي من قبل قّرائه.26

حاول آدم روبرتس Adam Roberts (1948-  ) جمع أهّم تعريفات الخيال العلمّي من أجل 

الوصـول إىل تعريف عاّم وشـامل لهذا الجنـس األدبّي. فهو يرى، أّوالً، أّن هـذا الجنس األدبّي 

يتميّـز بعامله امُلتخيَّل عن عاملنا الواقعّي اّلذي نعيشـه بدرجـة، أو بدرجات،27 يقتبس روبرتس 

Roberts، أيًضـا، رأَي داميان برودريـك Damien Broderick (1944-  ) يف الخيال العلمّي 

اّلـذي يـرى أّن الخيـال العلمّي هو نوع مـن الّرسد القصـّيص لثقافة تمّر يف تغـرّيات (ارتفاع 

وانخفاض) يف أساليب الّصناعة والتّكنلوجيا، وذلك يف عّدة مجاالت، منها: اإلنتاج، توزيع الّسلع، 

االستهالك والبيع. ويمكن تمييز الخيال العلمّي بميزات معيّنة، منها:

االعتماد عىل االسرتاتيجيّات االستعاريّة والتّكتيك املجازّي.أ. 

عدم التّشديد عىل الكتابة الّراقية وتصوير الّشخصيّات.ب. 

االهتمام باملوضوع أكثر من االهتمام بالّذات.ج. 

ويرى برودريك Broderick أّن الخيال العلمّي يُمثِّل العالم بشكل استعارّي أو مجازّي.28 

حـاول بعض النّّقاد والباحثـني وضع رشوط معيّنة لتعريف أّي جنس أدبـّي. مثالً، إذا توافرت 

هذه الّرشوط (املعيّنة) يف عمٍل ما، عندها يُعتَرب هذا العمل من الخيال العلمّي. فعىل سـبيل املثال 

يرى الكاتب والنّاقد دامون نَيْت Damon Knight (1922-) أّن وجود ثالثة عنارص أو أكثر من 

العنـارص التّاليـة يف قّصة معيّنة، كاٍف لكي نعّدها قّصة خيـال علمّي. وهذه العنارص هي: علم، 

تكنلوجيا واخرتاعات، املسـتقبل واملايض البعيد وقصص الّسفر عرب األزمنة، التّطّورات املحتملة، 

األساليب العلميّة، أماكن غريبة مثل الكواكب، األبعاد، زّوار من كواكب أخرى، كوارث طبيعيّة أو 

كوارث من صنع اإلنسـان. أّما النّاقد فريدريك لرينـر Fredrick Lerner (1945-)  فقد اعترب 

هذا التّعريف ناقًصا ألنه يرّكز عىل املضمون وال يعري األسـلوب اهتماًما، مع أنّنا نجد يف الّسنوات 

األخرية محاوالت لتعريف الخيال العلمّي باالعتماد عىل اسـرتاتيجيّات الّرسد عند املؤّلف. ويدعم 

هـذا الـّرأَي األخريَ رأٌي آخر للباحث سـامويل ديالنـي Samuel Delany (1942-) اّلذي يرى 

يف الّشـكَل واملضموَن، مًعا، هويَّة الخيال العلمّي، وقّصة الخيال العلمّي تُْعَرف حسـب مستواها 

Gunn, 2005, pp. 6-8  26

Roberts, 2000, p. 1  27

Roberts, 2000, p. 12  28
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  Thomas Claresonاالحتمايلّ، وهذا يعني أحداثًا لم تحدث بعد.29 وقد حاول توماس كالرسون

أْن يحّدد مالمح بطل الخيال العلمّي، فهو يرى أّن من رشوط بطل الخيال العلمّي أْن يمتاز بهذه 

الّصفات:

البطل مخلوق غريب، يغزو ويحارب كي يحافظ عىل بقائه وسـط مجتمع عدائّي يسـيطر . 1

عىل الكواكب.

البطل يبقى وسـط عّدة أبعاد، وال يملك أيّة طريقة لنقل نفسـه إىل أيّة نقطة يف الّزمان أو . 2

املكان.

البطل يعاني يف عالم مخيف وّيسء، يريد هذا العالم تدمريه.. 3

البطل يخوض عّدة معارك قاسـية يف أماكن غري معروفة يف الكون، وذلك من أجل الحفاظ . 4

عىل بقائه وكيانه.

 البطل يحاول أْن يستكشف، بالتّفصيل، املشاكل اإلداريّة عىل الكواكب.530. 

ويف محاولة أخرى إليجاد تعريف للخيال العلمّي، حسب توافر رشوٍط معيّنٍة، اعترب آدم روبرتس  

Adam Roberts أّن وجـود املواضيع أو الثّيمات امُلفّصلـة أدناه يف قّصة معيّنة، تجعلها خياالً 

علميٍّا: 

مخلوقات غريبة، ومواجهة مع هذه املخلوقات.. 1

الّروبوت امليكانيكّي، الّروبوت البيولوجّي والهندسة الوراثيّة.. 2

3 ..(Virtual Reality)  كمبيوتر، تكنلوجيا متطّورة، العالم االفرتاّيض

الّسفر عرب األزمنة.. 4

التّاريخ البديل.. 5

اليوتوبيا والالّيوتوبيا املستقبليّة.. 6

Knight, 1977B;  Lerner, 1985, pp. 2-3  29

Clareson, 1971B, pp. 2-3  30 
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ويـرى هذا الباحث أّن كاتـب قّصة الخيال العلمي يجـب أْن يعطينا تفسـريًا عقالنيٍّا ومنطقيٍّا 

لألحداث (العلميّة) يف قّصته، كي نعتربها قّصة خيال علمّي.31 

يجـب أن نتذّكر أّن العنوان «خيال علمّي» عندما يظهر عىل كتاب، فإنه خاضع لنوايا النّارشين 

واملحّرريـن، األمـر اّلذي يفّرس ظهور العنوان عىل كتب ال تمّت بصلـة للخيال العلمّي. من جهة 

أخرى بعض الُكتّاب يحاولون تجنّب هذا العنوان، ألنّهم يشعرون بأنّه يؤثّر يف تسويق كتابهم. 

عىل سـبيل املثال يرى هاري هاريسـون Harry Harrison أّن الخيال العلمّي هو كل ما نشري 

إليه بقولنا: هذا خيال علمّي، والخيال العلمّي هو كّل يشء يكون «خياالً علميٍّا».32 ويعترب جون 

كامبـل John Cambpell (1910-1971) أّن قصص الخيـال العلمّي هي كّل القصص التي 

 Norman يقبلها محّررو املجالّت والجرائد ونارشو الكتب كخيال علمّي.33 أّما نورمان سبينراد

Spinrad  (1940-  ) فـريى أّن الخيـال العلمّي هو كّل يشء يُنْـَرش كخيال علمّي، خاّصة تلك 

القصـص التي تُنرش يف الكتـب واملجالّت وامُلصنَّفـة كأنّها خيال علمّي.34 كذلـك، اعترب إدوارد 

جيمس Edward James (1947-  ) الخيال العلمّي كلَّ يشء يُسوَّق يف األسواق كخيال علمّي، 

ومثلـه دامون نَيْـت Damon Knight الذي يقول: الخيال العلمّي هو كّل يشء نُشـري إليه بأنّه 

خيال علمّي. أّما النس باركني Lance Parkin فال يتجاهل االعتبارات االقتصاديّة واملاليّة لدور 

النّـرش، ويقـول إّن الكتاب يظهر عىل الّرفـوف بأنّه كتاب خيال علمّي، إذا ظـّن النّارش أّن هذه 

الّطريقة سوف تجعل تسويقه أوسع وتزيد من أرباحه.35 

الخيال العلمّي لدى املختّصني العرب:

نظرة إىل تعريفات املختّصني العرب، تكشـف أّن هذه التّعريفات لم تخرج من إطار التّعريفات 

الغربيّـة لهذا املصطلح. يقول مجدي وهبه: «الخيال العلمّي هـو ذلك الفرع من األدب الّروائّي 

اّلذي يعالج بطريقة خياليّة استجابة اإلنسان لكّل تقّدم يف العلوم والتّكنلوجيا، سواء يف املستقبل 

القريب أو البعيد، كما ويجّسد تأّمالت اإلنسان يف احتماالت وجود حياة يف األجرام الّسماويّة كما 

ر أساليب الحياة عىل وجه كوكبنا هذا بعد تقّدم بالغ يف مستوى العلوم والتّكنلوجيا. ولهذا  يصوِّ

Roberts, 2000, p. 4, pp. 14-15  31

Harrison, 1974, pp. 38-39  32

Asimov, 1981, p. 22  33

 Lerner, 1985, p. 3;  Roberts, 2000, p. 2  34

 Roberts, 2000, p. 2; Stableford et. al., 1995, p. 314  35
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النّوع من األدب القدرة عىل أن يكون قناًعا للهجاء الّسياّيس من ناحية، وللتّأّمل يف أرسار الحياة  

واإللهيّـات من ناحية أخـرى».36 أّما رؤوف وصفي فيعـّرف الخيال العلمّي بنـاًء عىل أهدافه. 

يقول: «هدف الخيال العلمّي هو عرض الحقيقة العلميّة بأمانة وصدق وبنظرة مستقبليّة، وإْن 

تغّلـف بغـالف له تأّلق وبريق القّصة».37 ويف معرض دراسـتها عن الـّراوي يف روايات الخيال 

العلمـّي، تعّرف مها مظلوم خرض الخيال العلمّي تعريًفـا أكاديميٍّا حيث تقول: «رواية الخيال 

العلمّي هي رواية مسـتقبليّة تقوم عىل الحقيقة الثّابتة حينًا، أو املتخيَّلة عن جانب مجهول من 

الكون والحياة حينًا آخر. شـخصيّاتها اسـميّة أو رقميّة غري مكتملة الهيئة النّفسيّة والجسديّة. 

م  تنقـل زمان الخطاب الّروائّي – املرسود يف الغالب – إىل زمان مسـتقبيلّ أو اسـرتجاعّي متوهَّ

وإىل مكان خيايلّ. أحداثها مشـّوقة ومثرية تدفع إىل التّفكري يف نتائج هذا الخيال املتني واملوظَّف 

فتقـّدم حلوالً مسـتقبليّة ملا يجب أن تكـون عليه الحياة يف ظّل التّقّدم العلمّي املتسـارع، كذلك 

تقّدم محاذير لنتائج تلك النّظريّات العلميّة إذا أُِرسع اسـتخدامها دون حساب النّتائج. عنرصا 

هـذه الّرواية العلـم واألدب».38 ويف نظر طارق الجبوري مصطلح الخيـال العلمّي ال يعني عىل 

اإلطـالق االلتـزام الّدقيق بالحقائق العلميّة الّرصفة، ومعنى ذلـك أّن ظاهرة الّطموح يف الخيال 

العلمـّي ليسـت منبثقة من مجال العلـم املحض، أي عن التّنبّؤ العلمّي، بـل هي - بعد التّحليل 

الّدقيق - حاالت خياليّة وجدانيّة قد تصدق أحيانًا، أو ال تصدق عىل األغلب يف املستقبل املنظور 

وربّمـا يف املسـتقبل البعيد، فهي كاألحالم أو األماني الجميلـة وإْن كان بعضها ممكن التّحقيق 

يف يوم من األيّام. ناهيك عن كون مصطلح Fiction ينطوي عىل حوادث مرويّة خياليّة محضة 

أو مبالـغ فيهـا إىل درجة اإلزعاج، أي أسـطورة خرافيّة.39 وعىل ضوء التّفسـريات والتّعريفات 

الّسابقة، يحاول نهاد رشيف أن يخرج بتعريف شامل ألدب الخيال العلمّي، فهو يقول: «إّن أدب 

الخيال العلمّي هو األدب الوحيد الذي يعّرفك عن طريق مشّوق أو عن طريق يشبه الجرعة غري 

املحسوسة بما يسري مجّدًدا يف تيّار العلم والتّكنلوجيا والتّطّور يف عالم األمس واليوم واملستقبل. 

إنّـه تناول التّقّدم العلمّي ومنجزات التّقنيّة وتطّورهـا، الّصالح منها والّضاّر من خالل أحداث 

دراميّـة. وهو نوع من املـزج واملصالحة بني األدب والعلم، فاألّول قائم عىل الخيال، والثّاني عىل 

التّجربة واسـتقراء الواقع واالنتهاء إىل قوانني محّددة. وهو توفيق بني النّشاط الخيايلّ والنّشاط 

العلمّي لإلنسـان. وهو تصّور املستقبل من وجهات نظر مختلفة واجتهادات منطقيّة متطّورة. 

إنّـه األدب اّلـذي يحلـم بالّلحظة اّلتـي ينترص فيها اإلنسـان عىل الّشـيخوخة، وقهر األمراض، 

وهبه، 1974، ص 503.  36

مصطفى، 2007، ص 84.  37

مصطفى، 2007، ص 84.  38

الجبوري، 2001، ص 62.  39
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ويتحّكم يف التّعب، ويمحو األلم، ويتحاىش إضاعة الوقت. وهو األدب اّلذي يخرتق باطن األرض، 

ويغـوص يف أعماق البحار، ويهزم املسـافات بني الكواكب والنّجـوم يف أنحاء الكون الالّنهائيّة. 

ثّم يعّدنا عقليٍّا ونفسيٍّا الستقبال كائنات أكثر رقيٍّا منّا تفد من عوالم قصيّة، أو أقّل رقيٍّا نذهب 

نحن إليها، أو نتفاهم وإيّاها عرب موجات بّث ال سلكيّة.40 ويف الّسياق نفسه يقول نوري جعفر: 
«يَخَضع الخيال العلمّي والخيال األدبّي ملنطق العلم، ويَخَضع منطق العلم للخيال األدبّي».41

الخيال العلمّي والفانتازيا:

يتقاطـع الخيال العلمّي مع أجناس أخرى، وهي تقاطعات مبنيّة عىل أسـاس بعينه، فهو ليس 

جنًسـا خالًصا بالّدرجة اّلتي يفـارق فيها جميع األجناس األدبيّة األخـرى. فقد يتّرشب الخيال 

العلمّي شـيئًا من طاقاته من جميع التّيّارات واألساليب األدبيّة، ومنها الفانتازيا واليوتوبيا عىل 

شـكّل خاّص. ولقد أجمـع الباحثون عىل أنّه خالل البحث يف مفهوم الخيـال العلمّي، ال يمكننا 

أن نتجاهل جنسـاً أدبيٍّا آخـر، أال وهو الفانتازيا Fantasy. فال يوجـد تعريف للخيال العلمّي 

يستثني الفانتازيا. 

نظـرة إىل املجالّت والّدوريّات األكاديميّة تكشـف عن عدم انفصال هذين الجنسـني يف املفهوم 

 Fantastic :والوظائف، لدرجة أّن قسم من عناوين املجالّت يضّم الجنسني مًعا. عىل سبيل املثال

 Science Fiction Stories; The Magazine of Fantasy and Science Fiction;

Science Fantasy.  . ويف أمريـكا أنشـأ ُكتّاب الخيـال العلمّي والفانتازيا رابطة تحت اسـم    

SFWA Science Fiction and Fantasy Writers of America، إضافـة لذلـك، املصطلح 

اإليطايلّ Fantascienza يعّرب عن الجنسني مًعا. 

الفانتازيا هي عمليّة تشكيل مصّورات ليس لها وجود بالفعل، ويف األدب هي عمل أدبّي يتحّرر 

مـن منطق الواقـع والحقيقة يف رسده معتمًدا عىل الخيال. هي تخيّل املسـتحيل، وهي نوع من 

تخيّـل أمور ال عالقة لها بأرض الواقع، فأدب الفانتازيا يعالج عوالم ُمتخيَّلة من الجّن، األقزام، 

العمالقـة وظواهر غري طبيعيّة. والفانتازيا ال تقّدم أيّـة إضافة فعليّة للحقائق الثابتة، بل تنفذ 

إىل خوارق الّطبيعة، أو عىل األقّل إىل كّل ما هو مستحيل يف حكم الواقع.

رشيف، 1988، رشيف، 2008، ص 13.  40

جعفر، 1978، ص 18.  41
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إثارة الخيال وبّث الّدهشـة والعجب يف نفس القارئ هما عنرصان مشرتكان للفانتازيا والخيال 

العلمـّي. مـن هنا يجب االعرتاف بـأّن الفصل بينهما أمـر يف غاية الّصعوبـة، ويحتاج إىل ناقد 

متخّصص أو قارئ حصيف. فالتّداخل بينهما يتماهى بدّقة يصعب معها الفصل بينهما. لذلك، 

ال نستغرب عندما نقرأ أدبًا فانتازيٍّا تحت عنوان «خيال علمّي.» ويفّرس البعض هذا التّداخل هو 

كون أصول الخيال العلمّي ذات معتقدات فانتازيّة. فالّسفر عرب األزمنة يف الخيال العلمّي يعود، 

يف نظر البعض، إىل فكرة سـفر األرواح أو تقّمصها يف أجسـاد مختلفة عابرًة، بذلك، مسـافات 

هائلة يف الّزمن. وهناك َمن يقول بأّن قصص اإلنسـان الخفّي مسـتوحاٌة من معتقدات صينيّة 
قديمة تزعم أّن اإلنسان يصبح خفيٍّا إذا دهن نفسه بنسغ الّرسو.42

يقـول جيمس غـان James Gunn (1923-  ) إّن الخيال العلمّي عبـارة عن أحداث فانتازيّة 

لتطـّورات عقالنيّة. الفانتازيا والخيال العلمّي ينتميان إىل نفس التّصنيف يف الخيال، بما معناه 

أّن  العالـم الخيايلّ املمثَّل ليـس عىل أنّه العالم هنا واآلن، وليس هنـاك،  وإنّما العالم الفانتازّي 

ألحـداث وتطّورات غـري اعتياديّة. أّما باول سـبيال Paul Sabella فيقول إّن القّصة هي خيال 

علمـّي إذا مـا تقبّلت كّل بديهيّة يف العالـم الواقعّي باإلضافة إىل واحدة أو أكثـر من البديهيّات 

الخياليّـة. غان يرّد عليه بالقـول إّن الفانتازيا تحدث يف عالم قوانينه غري مطابقة لقوانني عاملنا 

وهـذا هـو ما يحّدد اختالفها عـن الخيال العلمّي، أّمـا الخيال العلمّي فيحـدث يف عالم مطابق 

لتجاربنا اليوميّة، إنّما بشكل موّسع. الفانتازيا تخلق عاملها وقوانينه الخاّصة، أّما الخيال العلمّي 

فيتقبّـل عاملنـا املألوف وقوانينه. يتابع غان ويقول إّن أدب الخيـال العلمّي هو أدب التّغيري. إّن 

التّغيري هو موضوعه وأسـلوبه. هو أدب يعالج عاملنا الواقعّي بشـكل موّسع داخل املجهول. أما 

الفانتازيا فتحدث يف عالم غري منسجم مع عاملنا.43 

الخياّل العلمّي والفانتازيا جنسان أدبيّان، لكنّهما جنسان غري صافيني، فهما ليسا متجانسني، 

فالثّمار ممكن أن تكون من الخيال العلمّي والجذور فانتازيا، واألزهار واألوراق ممكن أن تكون 

شـيئًا آخر أيًضا. لكن ما يميّز الفانتازيا عن الخيال العلمّي هو أّن الخيال العلمّي ليس واقعيٍّا، 

لكنّه طبيعّي، أّما أدب الفانتازيا فهو أيضاً ليس واقعيٍّا، لكنّه فوق طبيعّي. رواية الخيال العلمّي 

تمّد يدها لتصافح يد الفضاء لتتعامل معه يف رحابة واحتواء، بينما تفتّت الفانتازيا هذا الفضاء 

وتديره لصالحها وتقلبه رأًسـا عىل عقب يف جزئيّات يصعب تعّرفها، فتوّجه البرش لينفذوا عرب 

جدران املسـتحيل. وقـد يتميّز الخيال العلمّي عـن الفانتازيا بأّن الخيـال العلمّي يوجد حيثما 

ياسني، 2008، ص 55-54.  42
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تُعرض أشـياء غـري محتملة، أو محتملة من حيـث املبدأ يف يوم من األيّام يف عاملنـا العادّي. أّما 

الفانتازيـا، فاألمر معها يتعّلق، دائًما، بأن تكون األشـياء املعروضة وليدة الخيال وغري محتملة 

يف أّي وقت. لذلك، أحداث الخيال العلمّي ممكن أن تحدث، أّما الفانتازيا فال، ومن هنا يتبنّي أّن 

أعمال الخيال العلمّي برّمتها تعترب فانتازيا، لكن ليس كّل عمل فانتازيا هو خيال علمّي.44 وقد 

أشـار النّاقد مارك هيليجاس Mark Hillegas (1926-  ) إىل اختالط الجنسني مع بعضهما، 

بأنّهما جنسـان ليسا منعزلني، وليسـا نقينّي، ففي حني يستطيع أدب الفانتازيا أن يحتوي عىل 
عنارص من الخيال العلمّي، كذلك، يستطيع هذا األخري أن يحتوي عىل عنارص من الفانتازيا.45

اُعتُـربت الفانتازيـا ِقصًصا غري واقعيّة، هي ِقصص تتجاوز حـدود العالم املعروف - الواقعّي، 

فهي تسـتحرض عاملاً غريبًا ومدهًشا وتخلق عامًلا إنسـانيٍّا فيه القوانني الطبيعيّة ملغيّة. كذلك، 

منظر األرض غريب، ومنظر املخلوقات غريب وغري مألوف، أو أنّها تستحرض أرواًحا، أو الجّن، 

أو التّنّـني، أو حيوانات ناطقة، أو غزاة من املّريـخ، أو أحداثًا غريبة عن العالم الّطبيعّي، لذلك، 

الخرافـات وقصـص األرواح والخيال العلمـّي هي نماذج مـن الفانتازيا، فدائًمـا كانت هنالك 

عالقات تربط بني أدب الخيال العلمّي واألسطورة والفانتازيا وحكايات الجّن والحكاية الّرعائيّة 

أيًضا.46 كال الجنسـني أيًضـا، الخيال العلمّي والفانتازيا، يرتبط بفكرة نشـوء العالم، فكالهما 

يطالـب الكاتـب املتخيِّل بأن يصـّور عاملا بديال عن عاملنـا الواقعّي اّلذي نعيـش فيه، وكالهما 

يفرتض بُعًدا رؤيويٍّا يشمل عامًلا جديًدا وكامالً يف تكوينه.47 

الخيال العلمّي واألسطورة:

األسطورة تعني تفسري عالقة اإلنسان بالكائنات األخرى املحيطة به. واألسطورة، عند القدماء، 

هي الّدين وشـعائره، التّاريخ وحوادثه، الفلسـفة ومجاالتها، والكون جميعه. تروي األسطورة 

أحداثًا عجيبة يف زمن البدايات العجيب. تروي كيف خرج واقع ما إىل حيّز الوجود بفضل أعمال 

باهرة قامت بها كائنات خارقة عظيمة. اِعتماًدا عىل هذا، تنطوي األسطورة عىل تفسري األصول 

العبد، 2007، ص 29؛  عبد الفتّاح، 1993، ص 130؛  44

Gray, 1994, p. 116;  Hillegas, 1979, p. 2;  Nicholls, 1995A, pp. 407-408  

Hillegas, 1979,  p. 2  45

 Perrine & Arp, 1993, p. 290;  Scholes, 1975, pp. 27-44;  Scholes, 1976, pp. 46-56;  Suvin,  46

    1976, pp. 57-71; Suvin, 1979,  pp. 3-1.
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الكونيّة أو نشأة الخليقة بإسناد هذه املهاّم إىل كائنات فائقة القدرة تكتيس ثياب اآللهة الجبّارة، 

وتُحاط بها هاالت الغرابة والّدهشة مشفوعة بتعليالت وتفسريات لطبيعة خلق الكون.48 تلتقي 

األسـطورة مع الخيال العلمـّي يف عّدة نقاط، لعّل أهّمها الغرائبيّـة واإلدهاش، فالخيال العلمّي 

يعتمد عىل أحداث غريبة ومدهشة ال تنسجم مع مقتضيات العقل والواقع، األمر نفسه نجده يف 

األسـاطري. دراسة جذور الخيال العلمّي تكشـف أنّها تعود إىل األساطري والخرافات، ألنّها تقّدم 

لنـا عامًلا منسـلًخا جذريٍّا عن عاملنا املألوف اّلذي نعرفه، لكنّهـا تعود إىل مواجهة العالم املألوف 

بطريقة من إدراك األشـياء وتصّورها. وقد ألهمت األسـاطريُ ُكتّاَب الخيال العلمّي والفانتازيا، 

خـالل تخيّلهم عوالم غريبة عن عاملنا الواقعّي، عّدَة مواضيع وأفكاًرا وشـخصيّات أسـطوريّة 

شـّجعتهم عىل بناء عالم خيـايلّ غريب، نقلوا إليه جمهور القـّراء. فخالل قراءة قصص الخيال 

العلمّي تربز أمامنا عّدة أسـاطري بشكل واضح، أو بشكل مغّلف، خاّصة أساطري يونانيّة تظهر 

بعّدة أشـكال وصور داخل قصص الخيال العلمّي. كذلك، الخيال العلمّي يطرح نفس األسـئلة 

اّلتي تطرحها األساطري حول بداية ونهاية الجنس البرشّي، حول العالم ونهاية الكون.49 

إّن ما يميّز األسطورة عن الخيال العلمّي، يمكن إجماله بالنّقاط التّالية: 

تتحّدث األسطورة عن أشياء كائنة موجودة، لكنّها تسند خلق هذه األشياء إىل كائنات إلهيّة أ. 

القـدرة. أّمـا الخيال العلمّي، فإنّه ال يلتزم الحديث عن أشـياء موجودة بالفعل، بل يتعّدى 

ذلك لوصف أشـياء خياليّة غري مخلوقة يف الّطبيعة، وينسـب خلق هذه األشـياء إىل أسباب 

برشيّة وعلميّة بحتة.

أبطال األسـطورة كائنات فائقة القّوة، ويقوم هؤالء االبطال بمآثر يف أزمان سحيقة، أزمان ب. 

الخلـق والبدايات. بينما ينحدر أبطال الخيال العلمـّي إىل أصولهم الدنيويّة البرشيّة، وهم 

مزّودون بقدرات منحتهم إيّاها اآلالت واملخرتعات العلميّة الحديثة.

تكشـف األسـطورة عن مضمون مقّدس، فهي نشاط أدبّي ودينّي يكتسب القداسة ويقّدم ج. 

األنمـوذج األمثل للحياة األفضل التّي يجب أن يحياها اإلنسـان يف أعمالـه وعباداته. لذلك، 

هـي تحتاج إىل طقوس تمّجد املظاهر اإللهيّـة يف الكون. باملقابل، فإّن أدب الخيال العلمّي 

ال يكتسـب درجة القداسـة، وال يشـّكل أنموذًجا للحياة، وال يحتاج إىل طقوس أو شـعائر 

ياسني، 2008، 57-56.  48

ياسني، 2008، ص 55-57؛  49
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لتالوته، وغاية ما يطمح إليه هو التّأثري عىل القارئ وإقناعه بصّحة الحوادث املرويّة.

تروي األسـطورة تاريًخا مقّدًسـا يبدأ منذ لحظة الخلق وانتهاًء بلحظة الوجود، ويكتسب د. 

هـذا التّاريخ درجـة الّصّحة املطلقة عند املؤمنني بهذه األسـطورة، ألّن هـذا التّاريخ يأتي 

مدعوًما بالّشواهد والتّعليالت امليتافيزيقيّة دون أن تمنح العقل فرصة لكي يسأل: كيف تّم 

ذلـك؟ أّما الخيال العلمّي، فليس معنيٍّا بالتّاريخ إالّ إذا كان يخدم غرضه األدبّي، وهو بهذا 

ينفي عن نفسه صفة الّصّحة املطلقة.50 

الخيال العلمّي وقصص الّرعب:

ظهـرت قصـص الّرعب، أو القصـص القوطيّـة Gothic، يف أوروبّا يف القـرن الثّامن عرش مع 

 Horace Walpole للكاتب هوراس ويلبول The Castle of Otranto (1765) ظهـور قّصة

(1797-1717). يتّخـذ ُكتّاب هذا النّوع من خربتهم بأعماق النّفس البرشيّة مسـاعًدا لتحريك 

غريـزة الخوف لـدى املتلّقي، ويتّم ذلك عن طريق عرض أوصاف ومشـاهد مخيفة، وتعريض 

البطل لخطر محدق ومجهول يصعب االنفكاك منه. ومن أشـهر ُكتّاب هذا النّوع إدغار ألن بو 

Edgar Allan Poe (1849-1809)، ماري شـييل Mary Shelley (1851-1797) وهوارد 

فيليـب لوفكرافـت Horard Phillips Lovcraft (1937-1890). يلتقي الخيال العلمّي مع 

قصص الّرعب يف عّدة نقاط. فقد يسـتعني ُكتّاب الخيال العلمّي بشـحنات الخوف من الحكاية 

املرعبة، وتقرتب هذه الحكاية من الخيال العلمّي عندما تتّخذ بعض املوضوعات العلميّة وسيلة 

إلثـارة الخوف. كما ويتقاطـع الخيال العلمّي مع قصص الّرعب عندمـا يتحّدث عن املخلوقات 

املرعبة القادمة من كواكب مجهولة، أو عن اآلبار واآلثار املريبة عىل تلك الكواكب.51 

الخيال العلمّي واليوتوبيا:

اليوتوبيا نموذج من الفلسفة املثاليّة يرمي إىل خلق دولة ومجتمع مثايلّ يتفانى األفراد يف خدمته 

بغيـة تحقيق أهدافه املثالية، اّلتي رسـمها وخّطط لها مقّدًما. واليوتوبيـا لغة تعني الالّمكان، 

أّما اصطالًحا فهي مفهوم فلسـفّي يعني املكان اّلذي يبدو كّل يشء فيه مثاليٍّا وال يوجد فيه أي 

نوع من أنواع رشور املجتمع كالفقر والّظلم واملرض. ويف املفهوَمني الّسياّيس واالجتماعّي تعني 

ياسني، 2008، ص 58-56.  50
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اليوتوبيـا الّدولة املثاليّة أو Good Place. وهو مفهـوم يرتبط باملعتقدات الدينيّة حول الجنّة، 

أو األرض املوعـودة، أو الجـزر املباركة التـي تنعم بالحياة الّسـعيدة، واليوتوبيا غاية تاريخيّة 

مسـتقبليّة ممكن تحقيقها عن طريق مجهود اإلنسـانيّة لتلك الغاية.52 هي، أيًضا، تخيّل دولة 

مثاليّـة أفضل من عاملنا الواقعّي، فكّل عنارص هذه الّدولة كاملة ومثاليّة، مثل القوانني، األخالق 

والّسياسـة.   أّول مثال عىل اليوتوبيا هو كتاب الجمهوريّة Republic ألفالطون (347-429 

 Thomas More  للكاتب Utopia (1516) ق. م). بعده ظهرت عّدة كتب يوتوبيا منها: كتاب

(1487-1535)؛ كتاب New Atlantis (1629) للكاتب Francis Bacon (1561-1626)؛ 

-1568)  Tommaso Campanella  للكاتـب The City of  The Sun (1637) ثـّم كتـاب
53.(1639

خالل أي مناقشـة حول مفهوم الخيال العلمّي وحدود هذا الجنس وارتباطه باألجناس األدبيّة 

األخرى، يجب أالّ نتجاهل جنًسـا أدبيٍّا آخر أال وهو اليوتوبيا Utopia. فمعظم الباحثني والنّّقاد 

واملؤّرخني اعترب اليوتوبيا إحدى جذور الخيال العلمّي، فكثري من قصص الخيال العلمّي تحوي 

الكثري من عنارص اليوتوبيا، فقد شـّكلت اليوتوبيا مركز إلهـام لكثري من ُكتّاب الخيال العلمّي. 

إّن تقاطـع الخيـال العلمّي مع اليوتوبيا أمر معروف يف األدبيّـات املعارصة، ألّن الخيال العلمّي 

يرتبـط، غالبًا، بمعالجة مظاهر التّطّور التّقنّي واالجتماعـّي، وتقع اليوتوبيا يف بؤرة التّخطيط 

للمالمـح االجتماعيّة اعتماًدا عىل أفكار سياسـيّة وفلسـفيّة. ولذلك، اعتـربت اليوتوبيا، يف نظر 

البعض، من جذور الخيال العلمّي، وشّكلت، بذلك، مركز اإللهام لكثري من ُكتّاب الخيال العلمّي، 

فنجد أّن الكثري من قصص الخيال العلمّي تحوي بداخلها عنارص اليوتوبيا. فقد اتّفق املؤّرخون 

والنّّقـاد عـىل أّن كتاب More من القرن الّسـادس عرش وما فيه من وصـف ملجتمع مثايلّ، هو 

من جذور الخيال العلمّي، فقد شـّكل قاعدة رئيسـيّة بالنّسـبة لكثري من إنتاج الخيال العلمّي، 

خاّصـة يف القرن العرشيـن.54 وإذا انتقلنا إىل القرن الّسـابع عرش نجـد أّن التّخيّل العلمّي بدأ 

ينعكس يف كتب اليوتوبيا، فعىل سبيل املثال نجد يف كتاب Bacon ويف كتاب Campanella عّدة 

مفاهيـم وأفكار تتعّلق بالوعي حول املعرفة العلميّـة، ودور العلم يف تطّور املجتمع. ويف القرن 

الثاّمن عرش نجد تيّاًرا من الفالسـفة الفرنسـينّي يرى أّن التّطّور التّكنلوجّي واألخالق يسـريان 

جنبًا إىل جنب، وتيّاًرا آخر يرى أّن كمال اإلنسـانيّة ليس فقط ممكناً، بل واجبًا، وذلك بمساعدة 

Stableford, 1995B, p. 1260  52

Room, 1999, p. 1224  Abrams, 1993, pp. 217-218;   Gray, 1994, p. 219;  53
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العلم والتّكنلوجيا، وقد اتّفق عىل أّن وصف الّدولة املثاليّة يعتمد عىل مبادئ الفلسـفة الّطبيعيّة 

والتّطّور العلمّي.55 

     كال الجنسـني أيضـاً، الخيـال العلمّي واليوتوبيـا، يعالج التّطّور الّصناعـّي والتّكنلوجّي يف 

املستقبل، وهما يتشابهان يف العنرص الهزيلّ، فكتاب رحالت جليفر Gulliver (1726) للكاتب 

Jonathan Swift (1667-1745) يُعـّد مـن كتـب اليوتوبيا الّسـاخرة، ويف نفس الوقت من 

جذور الخيال العلمّي. وقد الحظ بعض النّّقاد وجود عنارص اليوتوبيا يف كتابات كثرية من أدب 

الخيـال العلمّي، مثـالً يف كتابات هربرت جورج ويلز H. G. Wells (1866-1946) خاّصة يف 

 ،(1905-1828) Jules Verne ويف كتابات جول ڤيرن ،A Modern Utopia (1905) كتابه

وغريهما من ُكتّاب الخيال العلمّي املعارصين.56 

     أّما نقيض اليوتوبيا فهو الالّيوتوبيا Dystopia أو ما يُسـّمى Bad Place، وهو تخيّل عالم 

أسوأ من عاملنا الحايلّ، تسوده الفوىض، فقدان سيطرة القانون، انعدام القيم واملبادئ اإلنسانيّة،  

الكوارث، سـيطرة اآللة، قمع الحريّات واألحـكام الّديكتاتوريّة، وأمثلة عىل ذلك كتاب (1932)   

Brave New World للكاتـب Aldous Huxley (1894-1963)، وروايـة (1949) 1984 

للكاتب George Orwell (1903-1950). وكال الكتابني من أدب الخيال العلمّي، وكالهما من 
أشهر كتب الالّيوتوبيا يف القرن العرشين.57

Stableford, 1995A, p. 80;   Stableford, 1995B, p. 1260  55

  Abrams, 1993, p. 218;  Gray, 1994, p. 299;  Hillegas, 1979, p. 2;  Nicholls, 1995B, p. 1193;  56

      .Room, 1999, p. 1224;  Stableford, 1995B, p. 1261

 Abrams, 1993, p. 218;  Clute, 1995, p. 896;  Gray, 1994, p. 299;  Room, 1999, p. 1224;  57

        .Scholes & Rabkin, 1977, p. 174
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األجناس الفرعيّة للخيال العلمّي:

يمكن التّمييز بني نوعني رئيسينّي يف الخيال العلمّي:

األّول: الخيـال العلمـّي الّصعـب (الخشـن) Hard Science Fiction: يتميّـز هـذا النّوع 

باالنضبـاط العلمّي والتّفاصيل العلميّة الّدقيقة. وهو يهتّم بعلوم الّطبيعة مثل الفلك، الفيزياء، 

البيولوجيا وتكنلوجيا الجينات ونحوها. إضافة إىل معالجة التّقّدم التّكنلوجّي.

الثّاني: الخيال العلمّي الّسهل (النّاعم) Soft Science Fiction: يتميّز هذا النّوع باستخدام 

املنجزات التّكنلوجيّة اسـتخداًما عارًضا كي يعالج املوضوعات النّفسـيّة، الفلسـفيّة، الّسياسيّة 

واالجتماعيّة.58 

وهناك َمْن يقّسم الخيال العلمّي تقسيًما آخر كالتّايل: 

الخيال العلمّي املنضبط: وهو القائم عىل حقائق علميّة ثابتة، تمتّد وتُستكمل عن طريق أ. 

الخيال القائم عىل فرضيّات مدروسة يمكن تحقيقها. وينقسم هذه النّوع إىل أنواع ثانويّة، 

ومنها: قصص اليوتوبيا، قصص الفضاء، الخيال الّسـياّيس، الكوارث، الخوارق، رحالت يف 

الّزمان، الّروبوت والعوالم املجهولة.

الخيـال العلمـّي الجامح أو الفانتـازّي: وهو القائـم عىل صور ورؤى بالغة الّشـطط ب. 

والغرابـة، ال تقوم عىل فرضيّات مدروسـة، وإنّمـا مصدرها الحـدس والتّخمني والخرافة 

واملبالغة واإلثارة.59 

إضافة لذلك، هناك أجناس فرعيّة أخرى يضّمها الخيال العلمّي، وهي:

الّسايِْرببانك Cyberpunk:  وهو نوع يعالج مجتمعات مستقبليّة تُدار عىل يد الحواسيب ج. 

واآلالت وخاّصة شبكة اإلنرتنت. ويصف هذا النّوع التّغرّيات يف عقول وأجسام البرش نتيجة 

للعقاقـري واألدوية والهندسـة البيولوجيّة. وتدور أحداث هذا النّـوع، عادًة، يف مدن ودول 

فاسـدة أخالقيٍّا واجتماعيٍّا تفوق سـلطة الرشكات فيها سـلطة الحكومات. ويُعترب مذهب 

العدميّة Nihilism وما بعد الحداثة من مميّزات هذا النّوع األدبّي.60    

Nicholls, 1995C, p. 542 العبد، 2007، ص 29؛  58

رشيف، 2008، ص 14.  59

Nicholls, 1995D, pp. 288-290  60
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الّسـفر عـرب األزمنـة Time Travel: تعـود هذه الفكـرة إىل القرن الثّامـن عرش، وهي د. 

ثيمة منترشة بشـكل واسـع عند الكثري من ُكتّـاب أدب الخيال العلمـّي الغربينّي. وتقيض 

بإمكانيّة الّسـفر والتّنّقل من زمن آلخر، من الحارض إىل املايض أو إىل املسـتقبل باستعمال 

 (H. G. آالت ومعـّدات وأجهزة خاّصة بذلك.61 ويعّد الكاتب اإلنجليزّي هربت جورج ويلز

 The Time مبتكـر فكرة  آلة الّزمن والّسـفر عرب األزمنة، فقد تخيّـل يف روايته  Wells)

Machine (آلة الّزمن)62 أّن أحد العلماء تمّكن من اخرتاع جهاز، يتمّكن بواسـطته التّنّقل 

عرب الّزمن، سواء إىل املايض أو إىل املستقبل.

العوالـم البديلـة Alternate Worlds: ويُقصد بالعوالم البديلة هـو تخيّل عوالم أخرى ه. 

غـري مألوفة وغريبة عن عاملنا الواقعّي. وتعتمد هذه القصص عىل افرتاض أحداث تاريخيّة 

مقلوبة تؤّدي إىل والدة عوالم غريبة.  

الخيال العلمّي العسـكرّي Military Science Fiction: تدور قصص هذا النّوع حول و. 

رصاعات وحروبات بني قّوات مسّلحة، أو بني قّوات وطنيّة وقّوات من كواكب أخرى. وعادة 

ما يمثّل الجنود الّشـخصيّات الّرئيسـيّة. وتتضّمن هذه القصـص تفاصيل عن التّكنلوجيا 

العسـكريّة يف املستقبل البعيد. وتُعّد رواية Starship Troopers للكاتب روبرت هاينالين 

Robert Heinlein (1907-1988) مثاالً عىل ذلك.

الخيال العلمّي الّسـياّيس Policy Science Fiction: ظهر هذا النّوع مع نشوء األفكار ز. 

اّلتـي تنتقـد التّقّدم العلمّي اّلذي يدفع العالم إىل نهايته، وخاّصة بعد أن أصبح هذا التّقّدم 

بيد الّسياسـات املسـتبّدة والّظاملة. تدور موضوعات الخيال الّسـياّيس يف املستقبل مرّكزة 

عىل التّقّلبات الّسياسـيّة واالجتماعيّة مظِهرًة إنذاًرا بما يحمله املستقبل من مخاطر ودمار 

عىل البرشيّة، منها العنف االجتماعّي، والتّطّرف الّدينّي، واالسـتبداد الّسـياّيس. وخري مثال 

 Goerge 1984 للكاتب جورج أورويل, Nineteen Eighty-Four عىل هذا النّوع رواية

.(1950-1903) Orwell

أصحاب القدرات الخارقة Superhuman, Supernatural Creatures: تدور قصص ح. 

هذا النّوع حول ظهور أشـخاص أصحاب قدرات خارقة تفوق قدرات البرش العاديّة. وقد 

تنبع هذه القدرات نتيجة للهندسة الوراثيّة أو بسبب عوامل طبيعيّة بيولوجيّة. وترّكز هذه 

Edwards & Stableford, 1995, pp. 1227-1229. :عن هذه الفكرة، بشكل موّسع، انظر  61

.Wells, 1978  62
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القصص عىل ردود فعل البرش تجاه هذه املخلوقات.    

قصـص نهاية العالـم Apocalyptic, End of the World: تعالج هذه القصص فكرة ط. 

نهايـة العالـم عن طريق كارثة نوويّـة، أو حرب مع كائنات غريبة مـن كواكب أخرى، أو 

انتشار أوبئة جديدة. وقد تتناول وصًفا للعالم بعد وقوع هذه الكوارث.

أوبرا الفضـاء Space Opera: ويقصد بها القصص اّلتي تعالج غزو الفضاء والتّصادم ي. 

مـع كائنـات غريبة. وعادة ما يكـون الغزو نابًعا من أهـداف عسـكريّة أو اقتصاديّة، أو 

ألسباب تعود الستكشاف املجهول يف الفضاء الّرحب. 

الّروبوت Robots: وهي القصص اّلتي تعالج سـيطرة الّشـخصيّات اآلليّة مثل الّروبوت ك. 

 Cyborg, Zombie ومخلوقات غريبة مثل (Android) اإلنسان األوتوماتيكّي ،(Robot)

عىل كّل مناحي الحياة يف املسـتقبل. هذه الّشـخصيّات فاقدة املشاعر والعواطف، ال مايض 

لهـا، ال تمتلك حريّة اإلرادة، وتّمـت برمجتها لتنفيذ أوامر. وجود هذه الّشـخصيّات اآلليّة 

أوجد معادلة مفادها: اإلنسـان الحّي يسـاوي اآليلّ. حتّى أنّنا لنجد أّن شـخصيّة اإلنسـان 

الحّي، يف قسـم من الّروايات، تذوب وتّمحي لصالح اإلنسـان اآليلّ. وخري مثال عىل ذلك هو 

.(1992-1920) Isaac Asimov للكاتب إسحاق أزيموف I Robot رواية

وظائف الخيال العلمّي:

الخيـال العلمـّي، يف جوهره، رؤية للعالـم. وهي رؤية تعتمد عىل افرتاضـات وتنبّؤات علميّة يف 

املستقبل البعيد، ومن ثّم انعكاسها عىل البرش. ويف إطار ذلك نستطيع أن نحّدد وظائف رئيسيّة 

للخيال العلمّي، أهّمها:

التّقـّدم والتّطّور: قاد أدب الخيال العلمّي الفكَر اإلنسـانّي نحو الّرقّي، وقّدم إسـهاماته أ. 

اإليجابيّـة يف دفع الحضـارة البرشيّة إىل األمـام، والّدليل عىل ذلك أّن جّل مـا تنبّأ به أدباء 

الخيـال العلمـّي تحّقق بصورة شـبه مطلقة، ويكفي أن نشـري إىل روايـة جول فرين من 

األرض إىل القمر، ورواية هربرت جورج ويلز أّول إنسـان عىل سـطح القمر، يف القرن 

الثّامن والتّاسع عرش قد تحّققت نبوءتهما بنزول أّول إنسان عىل سطح القمر عام 1969. 

وقسم آخر من الُكتّاب قد تنبّأ باألقمار االصطناعيّة وسفن الفضاء واليوم قد تحّققت. ولقد 
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أدركـت الّدول املتقّدمة دور الخيال العلمّي يف إعداد وتنشـئة جيل مـن العلماء واملبدعني، 

فقامت بإدراجه يف مناهج التّعليم املختلفة، وافتتاح أقسام دراسيّة يف الجامعات يف تخّصص 
الخيال العلمّي، وأّكدت أّن دراسة الخيال العلمّي جزء من إسرتاتيجيّتها املستقبليّة.63

الوظيفـة الّدعائيّة: يدعو الخيال العلمّي، بطرق مختلفـة، إىل اإلفادة من منجزات العلم ب. 

النّافعة، وإىل رضورة وضع إماكنيّات العلم يف خدمة البرش ورفاهيّتها. 

ا ج.  الوظيفـة االنتقاديّـة - التّحذيريّـة: تتّخذ بعض أعمـال الخيال العلمـّي موقًفا مضادٍّ

ورافًضـا ملا تأتي به بعض االكتشـافات العلميّة من مخاطـر وأرضار عىل البرشيّة. يف هذه 

الوظيفـة تسـعى أدبيّات الخيال العلمـّي إىل ترويض العقل الهمجـّي وكبح جماح قاطرة 

العلـم اّلذي يفرض سـيطرته، تدريجيٍّا، عـىل أمن العالم. ِزْد عىل ذلك، أّن قسـًما من أدباء 

الخيـال العلمّي يحـّذرون من التّقـّدم العلمّي يف مجـاالت معيّنة، منها: استنسـاخ البرش 

وتعديـل الجينات وهي تطبيقات سـوف تغرّي من التّاريخ البيولوجّي لإلنسـان من جهة، 

والعالقـات واألعراف االجتماعيّة من جهة أخرى. كما وحّذر ُكتّاب الخيال العلمّي من تأثري 

التّطـّور العلمّي عىل مشـاعر وغرائز اإلنسـان. فهناك اخرتاعات سـوف تلغي من قاموس 

البرش كّل ما يشـري إىل إنسـانيّة اإلنسـان، ومنها املشاعر، الّرسـم، الفنون، األدب، القانون 

ا، ولكن قد يهّدد، من ناحية أخرى،  والتّرشيعـات. غزو الفضاء اّلذي يبدو تقّدًما تكنلوجيّـٍ

الّسـالم العاملّي. واخرتاعات أخرى تأتي باألمن ملجتمع معنّي يمكن أن تكون سـببًا لتهديد 

أمن مجتمع آخر. ولم يقف ُكتّاب الخيال العلمّي هذا املوقف وحدهم، فقد شاركهم كثري من 

الفالسـفة اّلذين ربطوا العلم باألخالق والقيم، ورأوا أّن أي علم متحّرر من األخالق والقيم 

هو علم باٍل وفاسد.

الوظيفـة التّنبّؤيّة: يحـاول أدباء الخيال العلمـّي التّنبّؤ باكتشـافات جديدة يف مجاالت د. 

الّطّب، التّكنلوجيا، علم الفلك، علم االقتصاد، تعمري الّصحاري الّرمليّة والجليديّة، استغالل 

ثروات البحار، مشـاكل الّطاقة، الّطعام واألوبئة، اسـتعمار الكواكب القريبة، وفهم أرسار 

الّطبيعة، وتهدف هذه التّنبّؤات إىل مناقشـة ورسـم خطط ملشاريع مستقبليّة هدفها توفري 

األمن والّرفاهيّة للبرش.64 

الّسبيني، 2008-2009، ص 64.  63

اإلبراهيـم، 2008، ص 23-25؛ رشيـف، 1983؛  رشيـف، 2008، ص 15؛ العبـد، 2007، ص 30-31؛ مصطفى،   64

2007،    ص 82-81. 
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إثـارة قضايا جديدة: يثري الخيـال العلمّي قضايا بالغة الّطرافة، محـاوالً إيجاد الحلول ه. 

لها ومنهـا: هل توجد مخلوقات غرينا عىل كواكب أخرى؟ هل باإلمكان، مسـتقبالً، تجميد 

البـرش؟ هل سيسـيطر اإلنسـان اآليلّ عىل خالقه اإلنسـان؟ متـى يظهر اإلنسـان الّطائر، 
واإلنسان الّسمكة؟65

تبسـيط العلوم: يحاول بعض ُكتّاب الخيال العلمّي تبسـيط العلـوم وجعلها يف متناول و. 

الجميع، كما أنّه يرّسخ الثّقافة العلميّة ويحبّبها للقارئ، ويحثّه عىل معايشة األجواء العلميّة 

من تجريب وشحذ طاقات واختبار وتفكري حتّى يصل إىل االبتكار واالخرتاع، وبالتّايل يؤّدي 

إىل تكوين علماء يف عّدة فروع. وبينما يحبّب يف العلوم يحارب انحرافاتها ويكشف أخطار 

اسـتخدامها. األمر اّلذي يفّرس وجود عنوان «روايات للّشـباب أو للفتيان» عىل غالف قسم 

من الّروايات.66 

تربية األطفال: اِحتّل أدب األطفال مكانة بارزة بني الّروافد الّرتبويّة الحديثة، نظًرا للّدور ز. 

الفاعـل اّلـذي يؤّديه يف تكوين شـخصيّة الّطفل. وهنـا تتجّىل أهّميّـة أدب الخيال العلمّي 

لألطفـال يف اتّجاهني: فهو يسـهم يف التّكويـن النّفّيس والعقيلّ والعاطفـّي من جهة، وهو 

أسـلوب فّعال لتأصيـل القيم االجتماعيّة واإلنسـانيّة من جهة أخـرى. إّن توظيف الخيال 

العلمي توظيًفا تربويٍّا يف أدب األطفال، يحّقق العنارص الّرتبويّة التّالية:

ضبط خيال الّطفل وتعزيز الجوانب اإليجابيّة فيه. -

إبعاد الّطفل عن األجواء املأساويّة واملواقف املخيفة. -

تلبية حاجات الّطفل يف البحث واملعرفة واالكتشاف. -

توسيع آفاق الّطفل العلميّة واملعرفيّة. -

التّأكيـد عىل اآلثـار النّاجمة عن التّقّدم والتّطـّور العلمّي، ودور اإلنسـان اإليجابّي يف  -
ذلك.67

شـحن الّدراسـات الثّقافيّة: لقد أسـهم أدب الخيال العلمّي يف الّدراسات الثّقافيّة وذلك ح. 

رشيف، 2008، ص 15.  65

رشيف، 2008، ص 16؛  مصطفى، 2007، ص 81.  66

الّسبيني، 2008-2009؛  شّماس، 2008-2009، ص 22-25. للتّوّسع، اُنظر: الكيالني، 2009.  67
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حني شـحنها بمفردات كثرية منها الّلغة العلميّة وطريقة التّأّمل الخيايلّ، وكثري من األسئلة 

الجاّدة اّلتي تستهدف صياغة الثّقافة العرصيّة وكيفيّة تقديمها لإلنسان، منها: ماذا نتعّلم؟ 

وكيـف نتعّلم؟ وليس ذلك فحسـب، بل إّن قسـًما كبريًا من الباحثـني رأوا بالخيال العلمّي 

ا يتضافر وظواهر أخرى كثرية يف تحديد موضوع النّقـد الثّقايفّ، ليصبح هذا  نسـًقا ثقافيّـٍ

النّقد مزيًجا من املفردات املاركسيّة التّقليديّة، والنّظريّات الّسياسيّة، والتّحليالت النّفسيّة، 
والنّسويّة، والفلسفيّة، والّسيميائيّة، والبيولوجيّة ولغة الخيال العلمّي.68

تحديـد الهويّة: تُسـهم قصص الخيـال العلمّي يف تحديد هويّة القـارئ، ألنّها تحثّه لكي ط. 

يتسـاءل عـن مكانته وموقعه داخل التّقـّدم العلمّي والتّكنلوجّي، ذلـك أّن قصص الخيال 

العلمّي تنسـجم وحياة القارئ يف البلدان املتقّدمة حضاريٍّا، ألنّها تواكب إنجازات حارضه 

العلميّـة وترتقـي بهـا وتُنّميها. ومن ثَـمَّ ال يجد القارئ نفسـه غريبًا يف أثنـاء قراءة هذه 

القصـص. وعـىل الّرغم مـن ذلك فإّن هذا القارئ يتسـاءل عّمـا إذا كانت حياتـه العلميّة 

الـّرصف كفيلة بتحقيق إنسـانيته، وعّما إذا كانت هذه الحياة تخلـو من الّلطافة الّروحية. 

وهذا الّسـؤال جوهر الهويّة: من أنا يف هذا العرص التّقنّي؟ ومن سـأكون يف املستقبل؟ وقد 

يربز هذا التّسـاؤل، خاّصة، لدى القارئ من األمم املتخّلفة، ألّن هذا التّسـاؤل يجعله مدرًكا 

عجزه عن الّلحاق بركب األمم املتقّدمة. وهناك احتمال كبري إلسهام قصص الخيال العلمّي 

يف دفع الّطاقات الكامنة داخل هذا القارئ من األعماق إىل الّسطح.

التّذّوق العلمّي: واملراد بالتذوُّق العلمّي هنا تدريب القارئ عىل تذّوق لّذة الكشف العلمّي، ي. 

وجعل عقله قادًرا عىل التّنبّؤ باكتشافات واخرتاعات علميّة يف املستقبل.

فوائـد أخرى: وجد الخيال العلمـّي مداخل للفنون األخرى، ومنها التّشـكيليّة، حيث قام ك. 

قسم من الفنّانني املعارصين بنقل التّصّورات والتّنبّؤات العلميّة عرب لوحات فنّيّة. 

بنـاًء عليه، نشـهد يف اآلونة األخرية محـاوالت وتقديم توصيات، من قبل باحثـني وُكتّاب، لحّث 

الحكومـات وأصحاب القـرار الثّقايفّ واملسـؤولني يف العالم العربّي عىل االهتمـام بأدب الخيال 

العلمـّي لدفـع عجلتـه إىل األمـام، وتأهيل الجيـل الّصاعد لإلبـداع يف هذا املجال. كما ونشـهد 

توصيات أخرى إلدراج أدب الخيال العلمّي يف مناهج التّعليم املدرّيس وأقسـام الجامعات. يرى 

أصحاب التّوصيات أن الخيال هو القّوة األساسـيّة الفّعالة وراء كل إبداع واخرتاع، ولوال 

الخيـال ملـا وصلت البرشية إىل ما هـي عليه اآلن. كما أّن العوامل اّلتـي تجعل أدب الخيال 

الّرباعّي، 2005، ص 210-208.   68
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العلمـّي أمًرا حيويٍّا يف الفصل املدرّيس هو األهّميّة املتزايدة اّلتي يوليها العالم حاليٍّا للّدراسـات 

املسـتقبليّة، كما وأنّه أدب يساعد يف نرش وتبسيط الثّقافة العلميّة بأسلوب مبتكر وجّذاب، وهو 

أحد أهّم الوسـائل يف تنمية أسلوب التّفكري العلمّي وتطوير املهارات، ويزيد من قدرة الفرد عىل 

إدراك واسـتيعاب املفاهيم العلميّة مّما يدفعه لتمثّل خطـى العلماء وإتاحة الفرص للمزيد من 
االكتشافات واالبتكارات.69

اُنظر، عىل سبيل املثال: أبو قورة وآخرون، 2007.  69
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ب الشهادة التاريخية وأسطرة الواقع

ة الفلسطينية يف ظل الحكم العسكري يف إرسائيل القصة القص

محمود غنايم

جامعة تل أبيب

ال يمكنك الكشـف عن مفاهيم مختلفة للفظة «الواقعية» دون أن تسـلم من العقاب، مثلما ال يمكن الخلط بني جدائل املرأة 

وجداول املاء* دون أن تتهم بعدم الدراية. (عن الواقعية والفن، رومان ياكبسون)

أسئلة ثالثة تطرح يف بداية هذا املقال حول العالقة بني األدب القصيص الفلسطيني يف إرسائيل 

-القصـة القصرية عىل وجه التحديد- والواقع الذي عاشـته األقليـة العربية يف البالد تحت ظل 

الحكم العسـكري الذي بدأ عشية قيام دولة إرسائيل واسـتمر حتّى عام 1.1966 السؤال األول 

يتعلق بمهمة هـذا األدب ووظيفته، ففي املفهوم املاركيس - الديالكتيكي2- وهو التيار الرئييس 

جدائل املرأة وجداول املاء لم ترد يف النص األصيل، وقد الءمت ذلك للغة العربية.   *

تم اختيار القصة القصرية ألنها أرسع إىل االستجابة للتغريات االجتماعية والسياسية من الرواية. أما الشعر، فالتعامل   1

معه يحتاج إىل أدوات نقدية مختلفة ملعالجة هذا املوضوع.

2  انظر محمد دكروب حول تعريفه للواقعية االشرتاكية، وهو فهم يطرح هذه القضية بصورة بسيطة وواضحة وبعيدة 

عـن التعقيـدات، كما أن دكروب من الكتّاب الذيـن كانت لديهم حظوة لدى تيار الواقعية االشـرتاكية يف األدب العربي 

يف إرسائيل. يقول دكروب: «إن هذا التعبري [الواقعية االشـرتاكية] يشـمل أساًسـا، الكتاب واألدباء والفنانني 

املاركسيني أو االشرتاكيني بشكل عام. هذا يعني أن هؤالء الكتاب واألدباء والفنانني ينطلقون يف أعمالهم الفنية، كما 

يف حياتهم، من (موقف) عام تجاه الناس واألشـياء واألحـداث... هذا املوقف املاركيس، الواعي لطبيعته الطبقية، هو 

ما يميز كتاب «الواقعية االشـرتاكية» عن اآلخرين. ومن شأن هذا املوقف أن يغني رؤية الفنان لحركة الواقع، فرياها يف 

شمولها وتعقدها وترابطها، وخصوًصا يف تطورها الثوري» دكروب، 1990، ص 109. انظر كذلك أهم سمات الواقعية 
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الذي تعّرض ملوضوع الحكم العسكري، بطريقة أو بأخرى، يف هذه الفرتة ووّجه الكتّاب الذين 

تناولوا قضايا سياسـية- يحمل هذا األدب رسالة التغيري ويشـّكل محّفًزا إلحداث ثورة تقدمية 

يف املجتمـع.3 إن اختيارنا للتعامل مع مصطلح «املاركسـية – الديالكتيكية»، وأحيانًا «الواقعية 

االشـرتاكية»، تّم ألنه يعرب عن املفهوم النقدي الذي انطلق منه األدب السيايس يف هذه املرحلة يف 

املجتمع العربي يف إرسائيل، وكذلك يف العالم العربي. أما السـؤال الثاني فيتمحور حول طموح 

هذا األدب أو قدرته ألن يشـّكل شـهادة تاريخية لفرتة الحكم العسـكري، أو محاولته أن يكون 

كذلك.4 

ويفـرتض هذا املقال، من خالل الوقوف عىل النصوص القصصية التي تعرضت لهذا املوضوع، 

أن التغيـري، الـذي سـعى األدب العربـي يف إرسائيل إىل إحداثـه يف املجتمع خـالل فرتة الحكم 

العسـكري، لـم يتحقق، أو عىل األقل، لم يكن كبريًا، وذلك بسـبب األوضاع غـري الطبيعية التي 

عاشـتها األقلية العربية يف البالد يف ذلك العهد. وتكتسـب هذه القضية أهمية خاصة حني نعلم 

أن كثـريًا من النصـوص القصصية التي يتناولهـا هذا املقال صدرت يف كتـب بعد فرتة الحكم 

العسـكري.5 وعندئذ يحق لنا أن نتسـاءل ما هو التغيري الذي سـعى إليه هـذا األدب بعد زوال 

الحكـم العسـكري، وما هو التأثري الذي طمح إىل خلقه يف جمهور القـراء الذي توّجه إليه، ذلك 

الجمهـور الذي لم يقع تحت نفس طائلة الظروف التي عاشـها أبطال هذه القصص، باملفهوم 

التخييـيل بالطبع. مـع ذلك نفرتض أن تأثريًا ما قد أحدثه هذا األدب يف فرتة ما بعد زوال الحكم 

العسكري، ويأتي هذا املقال لإلجابة عن طبيعة هذا التأثري.  

لننتقل إىل النظر يف السـؤال الثانـي حول هدف هذا األدب ألن يكون شـهادة تاريخية للواقع.6 

أصحاب املذهب الواقعي - االشـرتاكي يف األدب تباهوا بذلك دائًما، بل وضعوا نصب أعينهم أن 

يؤرخـوا لتلك الفرتة من التاريخ الفلسـطيني يف هذه البالد وحاولـوا بكل ما يملكون من أدوات 

االشرتاكية كما تجلت يف األدب العاملي وتناولها النقاد العرب، صالح، د.ت.، ص 9-32؛ شكري، 1979، ص 41-47؛ 

فضل، 1986، ص 93-59.

راجع مثالً: املحرر، 1953، ص 3-4؛ حبيبي، 1954(أ)، ص35-43؛ طوبي، 1954، ص 44-50؛ نقوال، 1955، ص   3

8-18، ص 47-45.

راجع مقاالت توما، 1960(أ)؛ 1960(ب)؛ 1960(ج)؛ 1960(د).  4

املجموعات القصصية التي صدرت يف فرتة الحكم العسـكري كانت قليلـة جًدا. وهذه املجموعات هي: خوري، 1961.   5

سلمان، 1960. طه، 1964. فاهوم، 1957. فرح، 1956(أ)؛ 1956(ب)؛ 1963. معمر، 1957.

دفاع عن الواقعية االشرتاكية أو املنهج املاركيس، انظر دكروب، 2001، ص 111-132، وخاصة ص 121-122، ص   6

 .132-130
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أن يقدموا صورة صادقة للمجتمع الفلسـطيني يف الخمسـينات والستينات من القرن املايض.7 

ويبقى السـؤال مطروًحا: هل سـعى ذلك األدب حًقا ألن يكون شـهادة تاريخية للواقع يف تلك 

الفرتة فحسـب دون أن يدعو أو يرّوج لرسـالة تلتزم بموقف ما؟ يف حالـة النفي يختلط البعد 

التاريخي باملوقف األيديولوجي وتفقد الشهادة التاريخية أمانتها وصدقها.

تصعب اإلجابة عن السؤالني السابقني إذا لم نحدد املدرسة أو املذهب، أو عىل األقل، الرؤية التي 

انطلق منها األدباء وهم يكتبون أدبًا يعّرب عن روح الفرتة ويالمس موضوع الحكم العسـكري. 

والسـؤال الثالث هنا، وهو كذلك سؤال أدبي بحت، يُعنى بهوية املدرسة أو املدارس التي انتمى 

إليهـا هذا األدب؟ هذه األسـئلة تبقـى عالقة يف أذهاننا ونحن ننظـر يف القصص القصرية التي 

تناولت العديد من جوانب الحكم العسـكري يف الخمسـينات والسـتينات مـن القرن املايض يف 

إرسائيل.

* * *

النظـر يف القصـص القصرية التي طرحت مواضيـع ذات صلة بالحكم العسـكري يفرز ثالثة 

تيارات:

1- التيار األول انطلق من الفكر املاركيس، أو من املدرسـة الواقعية االشـرتاكية يف األدب،8 تلك 

املدرسـة التي نمت بذورها مع بداية تكّون املقاومة لسياسة الحكومات الرسمية منذ قيام دولة 

إرسائيل.9 أهم األدباء الذين مثّلوا هذا التيار هو القاص حنا إبراهيم (1927-)، الذي كان عضًوا 
يف الحزب الشيوعي، وقد نرش إنتاجه يف صحافة ذلك الحزب ولم تصدر له كتب يف هذه الفرتة.10

7  انظر عينة من املقاالت النقدية التي دعت إىل تصوير الواقع بصدق وااللتزام بتسـجيله بأمانة... إلخ، وخاصة مقاالت 

الناقد املاركيس إميل توما يف: القاسم، 1987.

8  انظـر تأثري هذه املدرسـة النقدية يف الخمسـينات والسـتينات يف العالـم العربي، العالـم، 1989، ص 249-253. ال 

بـد مـن اإلشـارة هنا إىل تصدير أفكار هذه املدرسـة إىل األدب والنقد الفلسـطيني يف إرسائيل يف هـذه الفرتة، وخاصة 

عـىل أثـر تعاظم تأثريها يف الفرتة النارصيـة. أنيس والعالم، 1989[1955]. انظر كذلـك: غنايم، 1990، ص 4-10؛ 

Ghanayim, 1994, pp. 321-338;  غنايم، 2010، ص 140-125.

9  ينتمي لهذا التيار كتاب أمثال حنا أبو حنا، إميل حبيبي، محمد خاص، توفيق زيّاد، فرج نور سـلمان، يحيى فاهوم، 

حبيـب قهوجي، نمر مرقص، توفيق معمر وغريهم. قسـم كبري من كتّاب هذا التيار لـم يواظب عىل الكتابة القصصية 

واكتفى بنرش بعض القصص يف الصحف ثم انقطع عن الكتابة.

10  الكتاب األول الذي صدر لحنا إبراهيم كان مجموعة أزهار برية. انظر إبراهيم، 1972.
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يف قصتـه «الذكرى العـارشة»،11 التي نرشت للمرة األوىل عـام 12،1959 اختار حنا إبراهيم أن 

يصّور ثورة الجيل الجديد عىل رموز السـلطة، مع كل ما يرافق ذلك من تناحر بني تلك الرموز 

مـن جهـة، واملواطنني العـرب يف إرسائيل خالل فرتة الحكم العسـكري من جهـة أخرى. وهي 

تعاين العديد من القضايا الخاصة بفرتة الحكم العسكري: مساوئه وسياسته املدّمرة يف الوسط 

العربي. يقدم حنا إبراهيم قصة راعيني يشكوان من قلة املاء لسقي املاشية، ومن جفاف الزرع 

والعشب املعّد لرعي األغنام. وكان سعيد، أحد الراعيني، يأمل أن تنجح مساعي الوفد الذي توّجه 

إىل الحكومة لتوفري املاء للقرية. ولكن األمل جّد ضعيف: 

ال يذكـر أنها [الحكومة] عملـت صالًحا لقريته منذ وجـدت. لقد ترعرع عىل 

الخـوف مـن الحكومة.. الخوف مـن مأمور األحراش الـذي يالحقهم يف طلب 

مختلـف الرسـوم، ويتّهمهم دائًما بأنهم يدفعون عن عـدد من املاعز أقل مما 

يمتلكـون.. والخوف من موظفي الرضيبة والبوليس الذين حجزوا عدة مرات 

عىل أقسـام من القطيع السـتيفاء رضائـب مختلفة األسـماء.. والخوف من 

الحاكم العسـكري وجنـوده الذين يمنعونهـم من دخول مناطـق معينة من 

أرايض القرية إالّ بترصيح ال ينال بسـهولة.. والخـوف من الكيبوتس املجاور 

الـذي يقوم عىل أرايض قرية سـعيد القديمة، فالويل لهـم إذا دخلت عنزة من 

القطيع أرايض الكيبوتس املحّرمة.13 

هذه األطراف املختلفة: رضيبة الدخل، الرشطة، مأمور األحراش، الحاكم العسكري والكيبوتس، 

جميعها رموز للسلطة، وجميعها تتكالب مًعا لجعل حياة املواطنني العرب ال تطاق، كما يتكشف 

من خالل القصة.

لكن هذا اليوم هو جّد مختلف، فهو عيد االستقالل العارش لدولة إرسائيل، وقد استطاع املختار 

أن يحصل عىل ترصيح لسقي أغنامه من مياه الكيبوتس املجاور. واملكان الذي يقصده الراعيان 

هو قرية سعيد التي تهدمت عام 1948، وفيها بيت أرسته الذي لم يتمكن أصحابه من تدشينه، 

إذ طردوا منه قبل أن يسـكنوه. لقد أوىص أبو سـعيد ابنه سـعيًدا قبل موته أالّ يبيع أرضه وال 

يوّقع عىل مصادرتها، ففيها قتل أخواه، وهما يحاوالن نقل األثاث والنوافذ واألبواب الجديدة من 

منزلهـم بعـد أن ُطردت األرسة من القرية. كمـا أوىص األب أن يدفن يف القرية إذا ما تمكنوا من 

االقتباسات من إبراهيم، 2000، ص 104-92.  11

نرشت القصة بداية تحت عنوان آخر: «بعد عرش سنني». إبراهيم، 1959، ص 29-18.  12

إبراهيم، 2000، ص 95-94.  13
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العودة إليها.

هذه األفكار ترد عىل ذهن سعيد وهو يقف أمام قريته يراقب ما يجري فيها من بعيد. ثم يصل 

بعد ذلك إىل بيته، ويرى عظام أخويه وقد أخرجت للتّو من الرتاب. كان العمال يحفرون أسًسـا 

لبناء جديد فعثروا عىل تلك العظام مدفونة يف األرض. قام سـعيد بدفن عظام أخويه يعاونه يف 

ذلك شـلومو، اليهودي من أصل يمني، إذ رآه مهموًما فرّق لحاله وهّون عليه مأسـاته. ويف هذه 

اللحظات سـمع سعيد مكّرب الصوت يأتي من قريته التي يعيش فيها اليوم، «كان ثمة احتفال.. 

والتمعت عينا سعيد بالحقد والغضب.. واتخذ قراًرا حاسًما.. إنه لن يعمل يف خدمة املختار بعد 

اليوم البتة».14 

نهاية القصة تتشابه مع كثري من قصص حنا إبراهيم يف هذه املرحلة التي يميز فيها بني رموز 

السـلطة واملواطنني اليهود،15 فالقضية ليسـت قضية رصاع قومي بـني اليهود والعرب، بل هو 

رصاع طبقـي، إذ يصبـح املختـار يف صف رموز السـلطة، ألنه يتماثل معهم، بل يُسـمح له أن 

يسـقي غنمه من الكيبوتس ألن مصلحة تلك الرموز هي مصلحته.16 وبينما يعاني سـعيد من 

الظلم ويبكي عىل تراب أخويه تكون االسـتعدادات عىل أشـدها يف بيت املختار إلحياء االحتفال 

بمناسـبة عيد االستقالل العارش للدولة. اليهودي اليمني، الذي يرّق لحال سعيد، يقف يف نفس 

الصـف الذي ال يرىض عن ممارسـات السـلطة. هكذا يقـّدم حنا إبراهيم يف هـذه القصة فهًما 

ماركسيًا للرصاع الدائر بني السلطة وبني املواطن.

إميـل حبيبـي (1921-1996) الذي ينتمـي لهذا التيار كان مـا يزال كاتبًا مغمـوًرا يف بداية 

مشـواره األدبي، وقد كتب يف هذه الفرتة عدًدا قليالً جـًدا من القصص القصرية، التي لم تؤهله 

الحتـالل مركز أدبي ذي بال، من أهمها «بوابة مندلبـاوم» التي نرشت ألول مرة عام 17،1954 

ثم صدرت فيما بعد يف مجموعته القصصية سداسية األيام الستة وقصص أخرى. وتتماثل 

14  ن. م.، ص 104.

15  انظر كذلك قصة «متسللون»، إبراهيم، 2000، ص 72-78، إذ تقّدم سارة اليهودية املساعدة ملتسللني عرب فتؤويهم 

وتقدم لهم الطعام إشفاًقا عىل العجوز وابنته التي تحمل بني يديها طفالً. سارة تمثّل املواطن اإلرسائييل الذي يختلف 

يف أفكاره وممارساته عن السلطة، فبعد أن خرج العجوز وابنته وطفلها من بيت سارة باتجاه الحدود القوا حتفهم عىل 

يد الجيش اإلرسائييل العتبارهم متسللني.

16  هذا الرصاع الطبقي يربز كذلك يف قصة «متسللون»، إذ تقدَّم السلطة اإلرسائيلية كطرف ظالم ال يقمع العرب فحسب، 

بل يسـعى كذلك إىل تضليل اليهود عرب تزييف الحقائق يف وسـائل اإلعالم وغريها لتشويه صورة الالجئني الذين يسبغ 

عليهم صفة املتسللني الذين يهددون أمن الدولة.

17  حبيبي، 1954(ب)، ص 29-25. 
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هـذه القصـة مع قصة حنا إبراهيـم «الذكرى العـارشة» يف طرحها فهًما ماركسـيًا للرصاع إذ 

تعـرض حكاية هذه البوابـة التي تقع بالقرب من «جمعية الشـبان املسـيحية» (YMCA) يف 

القدس الرشقية، وقد شـّكلت نقطة عبور بني القدس الرشقيـة يف الجانب األردني وبني القدس 

الغربيـة يف الجانـب اإلرسائييل حتى حـرب 1967. هذه القصة من قصـص حبيبي األوىل التي 

ترسـم شـخصية اليهودي بصورة إنسانية، كما يبدو من املشـهد التايل، وذلك حني تقوم طفلة 

عربية يف الجانب اإلرسائييل باخرتاق الحدود برباءة لتوديع جدتها املسـافرة لدى ابنها يف األردن 

عرب بوابة مندلباوم:

ومـن بعيـد رأينا صاحـب الكوفية والعقال يخفض رأسـه نحـو األرض. وأنا 

نظري حاد، فرأيته يفحص األرض بقدمه. والجندي الحارس الرأس، الذي كان 

معنـا، ها هو أيًضا يخفض رأسـه نحو األرض وها هـو يفحص األرض! وأما 

الرشطي الذي كان واقًفا، مكتوف اليدين عىل باب مكتبه فقد دخل إىل مكتبه. 

وأما عسـكري الجمارك فقد كان مشغوالً بتفتيش جيوبه عن يشء يظهر أنه 

افتقده فجأة.18 

املشـهد الذي قّدمه حبيبي للجندي الحارس الرأس وللرشطي ولعسـكري الجمارك -وهي صور 

لشـخصيات يهودية- يـدل عىل صورة إيجابية لبرش تنبض قلوبهم باألحاسـيس، إذ لم يمنعوا 

الطفلـة مـن توديع جدتها، وقد تظاهـروا بعدم انتباههم ملا يحدث. كمـا أن صورة رجل األمن 

األردني ترسـم بشـكل إيجابي. جميعهم، عربًا ويهوًدا، يتظاهرون بعدم االنتباه ألنهم يف عرف 

القانون قد خالفوا اللوائح حني سـمحوا للطفلة باجتياز الحدود، وقد صّورهم حبيبي كضحايا 

لهذا القانون الجامد الذي ال يعرتف باألحاسـيس اإلنسانية. هنا كذلك نجد فهًما طبقيًا للقضايا 

السياسـية، إذ تقّدم هذه الشـخصيات وهي مغلوبة عىل أمرها تتحايل هربًا من تطبيق القانون 

الـذي يمثّل أيقونة الطبقـة الحاكمة والجائرة. هـذه الصورة اإليجابية للشـخصيات اليهودية 

تختفي تقريبا يف أعمال حبيبي املتأخرة، حيث يطغى عليها، مقارنة بالنص املشـار إليه أعاله، 
نغمة سلبية واضحة ومبارشة.19

هذه هي الثيمة املركزية لهذا األدب الذي كتب يف الخمسينات والستينات من القرن املايض بأقالم 

عدد ضئيل من الكتاب الشيوعيني محاولني من خالله الرتويج لأليديولوجيا املاركسية.

18  حبيبي، 1970، ص 17.

.Ghanayim, 1998, pp. 210-212 :19  انظر
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2- التيـار الثانـي أو الجيل الثاني –إذا صـح التعبري وأمكن الحديث عن جيـل يف تلك الفرتة 

القصـرية– هـم أولئك الكتاب مواليـد األربعينات من القـرن املايض، الذين واصلـوا اهتمامهم 

باملذهب الواقعي االشرتاكي وانطلقوا من نفس الفهم املاركيس الذي انطلق منه التيار األول. من 

الواضح أن معظم األعمال األدبية التي أبدعها التيار الثاني لم تنرش يف فرتة الحكم العسـكري، 

وجاءت معظمها متأخرة بضع سنوات بعد إلغائه، وعىل وجه التقريب بعيد حرب1967، وذلك 

لصغر سـنهم يف تلك الفرتة. من الناحية املضمونية-األيديولوجية يضاف إىل الرؤية املاركسـية 

لـدى هـذا األخري بُعد آخر ثـوري بديالً للخروج من املأزق السـيايس ال يـربز يف قصص التيار 

األول.20 لقد شّب هؤالء الكتاب يف ظل الثقافة اإلرسائيلية، حيث تعلموا يف مدارس ثانوية حسب 

املناهج الرسمية للدولة. ولعلهم لهذا السبب ترددوا يف بداية طريقهم األدبي يف النرش من خالل 

منابر الحزب الشيوعي، أو التعرض لقضايا ذات صلة بالحكم العسكري.

يمثـل هذا التيـار الكاتب محمد عيل طه (1941-)21 الذي بدأ نرش إنتاجه املناهض للمؤسسـة 

الحاكمـة يف نهاية عهد الحكم العسـكري. ففي حني أن مجموعته لكي ترشق الشـمس التي 

صدرت عام 1964 ال تضم قصًصا تدور حول الحكم العسكري،22 فقد ظهرت القصص األوىل 

التي تتعرض للحكم العسـكري يف مجموعته الثانية سالًما وتحية التي صدرت عام 23.1969 

واحدة من هذه القصص هي قصة «إسـبانيا»،24 التي تطرح واحدة من القضايا الهامة يف ظل 

الحكم العسـكري هي قضية مصادرة األرايض وقانون «حارض غائب»، الذي صودرت بموجبه 

الكثـري مـن أرايض العرب يف البـالد. القانون يعترب مـن تغيّب عن محل سـكناه، وقت إحصاء 

السكان حني قيام دولة إرسائيل، غائبًا وليس له حقوق املواطنة، حتى وإن تواجد يف مكان آخر 

يف البالد.25 

أبـو محمـود بطل القصة يُسـتدعى إىل املحكمة ألنه اعتدى عىل أمالك الدولـة. وخالل انتظاره 

للمحاكمة يسـتعرض يف مخيلته ما حدث له وألرضه، وهو متأكد، رغم مجيئه إىل املحكمة، أنها 

محاكمة غري نزيهة. كما يتذكر كيف هدمت قريته وكيف ّرشد أهلها، وكيف سقط املسجد فيها، 

20  أهم كتّاب هذا التيار، التيار الثاني، زكي درويش، توفيق فيّاض ومحمد نفاع.
21  حول الكاتب وأدبه، انظر طه، 2001؛ غنايم، 1994، ص 15-8.  

22  انظر أعاله مالحظة رقم 5.

23  طه، 1969.

24  ن. م.، ص 29-36. ظهرت القصة ألول مرة يف مجلة الجديد. انظر طه، 1965، ص 35-34.

 .Al-Haj, 1988, pp. 149–165 :25  انظر
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«حتًما أن الله غضب سـاعتئذ! لكنه لم يفعل شـيئًا!!!».26 القضية التي اسـتدعي من أجلها أنه 

عاد إىل أرضه ليفلحها بعد أن كان غرسـها بأشـجار الفاكهة املتنوعة: الكرمة، التني، الزيتون، 

الرمـان واللـوز. لقد فقد ذلك كله بني ليلـة وضحاها ألنه اعتُرب يف عـداد الغائبني، رغم أنه بعد 

طرده لم يرتك البالد بل اضطر للسكن يف قرية مجاورة. يتذكر اآلن، وهو يف املحكمة، كيف جاء 

العمـال ذوو اللحـى الطويلة وحفروا حفًرا عميقة كالقبور وزرعوا فيها أشـجار الرسو والكينا 

والصنوبـر والّرسيس. ولم يسـتطع صربًا فعـاد إىل قريته املهدمة وخلع تلك األشـجار الغريبة 

فاتُّهم أنه اعتدى عىل أمالك الدولة، أو ما تُدعى بأمالك «الكرين كيِّمت».

وأخـريًا جـاء دوره ليقف أمام الحاكم ليقـّدم ادعاءاته التي نُفيت جميعهـا أمام ادعاء «الكرين 

كيّمـت»: «إن هذا الرجـل حارض غائب.. وبموجب هـذا.. لم تعد قيمة للمسـتندات».27 الحاكم 

الـذي يقرأ الحكم يعرتيـه الذهول وتتجمع حبات العرق عىل جبينـه، ألنه غري مقتنع بما ينطق 

مـن حكم.28 ورغم تغريم أبي محمود بمائة لرية ودفعه ملصاريف القضية إال أنه يف اليوم التايل 

حمل فأسه وذهب إىل أرضه ليفلحها ثانية.

تتشابه هذه القصة مع قصتي حنا إبراهيم وإميل حبيبي املذكورتني أعاله يف توازنها يف تصوير 

الشخصيات اليهودية، فالقايض يُعرض كإنسان له ضمري رغم أنه يمثّل السلطة. لقد تصارعت 

يف نفس القايض املشـاعر، فهو من جهة يمثل السـلطة الحاكمة وعليه أن يطبق القانون، ومن 

جهة أخرى تعتمل يف نفسـه املشـاعر املناقضة فريى أن هذا القانون، الذي يعترب هذا الشخص 

املاثل أمامه شـخًصا غائبًا، هو قانون مجحف. فالتصنيف الذي يسـعى إىل إيصاله الكاتب من 

خـالل هذه القصة هنا ليس تصنيًفا قوميًا، بل هـو تصنيف طبقي، رصاع بني حاكم ومحكوم 

وبني ظالم ومظلوم.

مما يجذب النظر يف القصة كذلك اسـمها: إسـبانيا، فالكاتب يحاول أن يربط بني هذا النوع من 

املحاكم وبني محاكم التفتيش التي الحقت املسـلمني واليهود يف إسـبانيا. وبالرغم من أن االسـم 

يحمل بعًدا رمزيًا، لكن السـبب يف إطالق هذا االسـم، كما يبدو لنا، هو نوع من التسرت أو التهرب 

من الرقابة، فعنوان القصة ال يجذب النظر وال يثري الشبهات. وإذا دل ذلك عىل يشء فإنما يدل عىل 

مدى تردد الكتّاب يف طرح قضايا تتعارض مع الخط الرسـمي لسياسـة الحكومة يف فرتة الحكم 

العسكري، خاصة أن هذه القصة نرشت يف فرتة الحكم العسكري، ويف أيامه األخرية عام 1965.

26  طه، 1969، ص 30.

27  ن. م.، ص 35.

28  ن. م.، ص 36-35.
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أحـد املوتيفات املتكـررة يف القصة الفلسـطينية، التي عالجت موضوع الحكم العسـكري، هو 

موتيف الثورة عىل رموز السـلطة. وهذا املوتيف ال يفتقد من «الذكرى العارشة» لحنا إبراهيم، 

لكنه يظهر بصورة بارزة يف قصص التيار الثاني، إذ يحمل الجيل الجديد لواء الثورة عىل رموز 

املؤسسـة الحاكمة، سـواء كانت هذه الرموز متمثلة يف شـخصيات يهودية أو عربية. بل يمكن 

القول إن الثورة موّجهة بشكل خاص إىل الشخصيات املحلية-العربية التي تتعاون مع السلطة 

ضد مصالح األقلية العربية يف البالد.

قصة «اللجنة» يف مجموعة جرس عىل النهر الحزين29 تصّور هذه الثورة عىل رموز السلطة يف 

فرتة الحكم العسـكري: ضد سالم موظف رضيبة الدخل، والشاويش حاييم والشيخ سعد الذي 

يـزور القرية يف فرتة االنتخابـات. واملالحظ أنها نفس الرموز التي تتوجس منها الشـخصيات 

خيفة يف قصة «الذكرى العارشة». والشـباب الثائر هنا تعّلم يف مدارس النارصة وكفر ياسـيف 

وحيفا، وقد أعلن الشـبّان ثورتهم حني قرروا تشـكيل لجنة لتعبيد شارع يف القرية ونجحوا يف 

تحييد املختار وعدم ضّمه لتلك اللجنة رغم مساعي رجال السلطة لجعله عضًوا فيها.

لكن جدة ابن رباح، رئيس اللجنة، أحد أولئك الشباب، تحكي لحفيدها قصة الحية الرقطاء التي 

كانت تخرج كل سنة وتفرغ سّمها بأول من تصادفه من أهل البلد: 

وزاد عـدد ضحاياها بمرور السـنني حتـى تذّمر الجميع وهجـم عليها رجال 

القرية بالعيص والحجـارة وأجربوها عىل الهرب واالختفاء يف كهف أم عيىس. 

وتعتقـد جـدة ابن رباح أن الحيـة الرقطاء ما زالت حية تـرزق.. وأنها تنتظر 

الفرصة املالئمة لتهاجم الناس من جديد. سمع ابن رباح كل الحكاية. وقّصها 

عىل اللجنة. وأسند رأسه بأصابع يده اليمنى.. وراح يفكر بعمق!30 

الرمز يف حكاية الجدة واضح، فاألفعى الرقطاء تمثل السـلطة التي لن تسـكت عىل هذه الثورة 

ولـن ترىض بـأن يُحيّد املختار الـذي يمثل أحدى ركائزها. وهذا يعني أن املؤسسـة سـتنتظر 

الفرصة لالنقضاض عىل هؤالء الشباب الذين رفضوا اإلذعان لها. 

ابن رباح، الذي اختاره الشباب رئيًسا للجنة، هو شاب من عامة الشعب، وهو ابن راعي العجول 

يف القريـة، عمل متدنٍّ يقوم به البسـطاء مـن الناس، فهو ليس ابن زعيم ولـم يعرف أباه أحد 

29  طه، 1974.

30  ن. م.، ص 22.
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ولـم يكن له مضافة أو ديوان يُرشع يف وجه الضيوف لفقره وبسـاطته. وهذا ما أقّض مضجع 

املختار وأّرق املؤسسـة التي رأت يف اختياره رئيًسـا للجنة ثورة طبقية أحدثها الشـباب املثقف 

الذي تبلورت لديه مفاهيم ثورية طبقية تهدد كيان املؤسسة الحاكمة.

ويبدو أن قضية التعليم تحولت إىل موتيف هام يشـري إىل الدافع للثورة مصحوبًا برفض الجيل 
القديم الذي يمالئ السلطة ورموزها. هكذا تبدأ قصة أخرى ملحمد عيل طه باسم «املعركة»:31

إن أحد أهل بلدنا [..] اعتاد دائًما أن يقول: خّرب بيتك وعّلم ابنك!. وهذا صحيح 

وحيـاة روح أمـي.. فالقضية قد اكتشـفها يل أحد أوالد املـدارس قبل وقوعها 

وقـال يل: احذر يا عباس! لكن الرصاصة عندما تطلـق لن تُرّد.. واملكتوب عىل 

ذ.32 الجبني ال بد من أن ينفَّ

هكذا يحّذر الشباب، طالب املدارس، كباَر السن من مغبّة ترصفهم ويكشفون لهم بعض األمور 

والخفايا التي قد تنطيل عىل الجيل القديم غري املتعلم. واملعركة التي تتحدث عنها القصة تطرح 

قضية مشابهة للقضايا التي طرحت أعاله، لكنها تبدو هنا أكثر حدة، فهي معركة بني حارتني 

يف إحدى القرى عىل االنتخابات الربملانية.

عـزرا، الـذي يمثّل الحاكم العسـكري، ينثر الوعـود يف الحارتني لكي تصـّوت الحارتان لحزب 

الحكومـة، ويثـري الضغائن بينهما زاعًما أن الحارة األخرى تطمع يف رئاسـة املجلس املحيل ويف 

الوظائف الهامة يف البلدة، بل يصل األمر به إىل اإليعاز لشيخ إحدى الحارتني أن يعود إىل الحارة 

بال عقال مدعيًا أن الحارة املنافسة قد جّردته من عقاله: رشفه وكرامته. وعندئذ يحمى وطيس 

املعركـة ويقع الشـقاق بني الحارتني. وتظهر نتائج االنتخابات فيحـرز حزب الحكومة ما أراد 

ويحصـل عـىل جميع األصوات من الحارتني. أما الوعود فال ينّفـذ يشء منها، وتبقى القرية كما 

هي بال تطوير، ويبقى الشباب بال عمل وال وظائف. 

وتنتهـي القصة بما بدأت به من أن الشـباب املثقف يعي ذلـك، لكن الجيل القديم يرفض األخذ 

برأيه أوالً ثم يندم يف النهاية. هكذا يقدَّم جيل الشباب كطرف نقيض للمؤسسة وأعوانها ويشّكل 

خطًرا كبريًا عليها لكشفه نواياها وتعريتها أمام الناس.

3- التيار الثالث عارص الحكم العسكري لكنه لم يكتب عنه وكتب عن قضايا اجتماعية بعيدة 

31  ن. م.، ص 34-25.

32  ن. م.، ص 25. انظر كذلك نهاية القصة، ص 34.



[ 149 ]

بني الشهادة التاريخية وأسطرة الواقع

كل البعـد عن القضايا السياسـية. هـذا التيار نرش أعماله يف الصحافة الحكومية أو الرسـمية، 

وبعض كتّابه نرشوا يف الصحافة املسـتقلة، أو شـبه املسـتقلة، وتحاشـوا الخوض يف القضايا 

السياسية، لكن التغريات السياسية واالجتماعية والثقافية، والتي هي أكثر من أن تحىص يف هذا 

السـياق، قد أحدثت تغيريًا ملحوًظا عىل املجتمع العربي يف إرسائيل. من أهم هذه العوامل التي 

أدت إىل التغـريات هنا نذكر التسـهيالت الكبرية يف مجال الحريات بعد زوال الحكم العسـكري 

وتزايد الوعي السـيايس لدى األقلية العربية يف إرسائيل نتيجـة لالنفتاح عىل العالم العربي بعد 

حـرب 1967 وازدياد عدد املثقفني خريجي الجامعـات والتغيريات يف مناهج التعليم -كل ذلك 

فتح أمام هذا التيار الطريق للتعبري عن رأيه بحرية.

أمام هذا التغريات كذلك، وجد هؤالء الكتاب أنفسهم أمام جمهور من القراء، سواء عىل املستوى 

املحيل، أو عىل املسـتوى العربي، يهمه أن يتعرف عىل ذلك التاريخ الكفاحي لألقلية الفلسطينية 

يف إرسائيـل.33 وكانـت تلك فرصة أمام هؤالء الكتاب ليثبتوا وطنيتهـم وانتماءهم القومي لألمة 

العربيـة، كما أنها كانت فرصة سـانحة ليقوموا بعملية تنفيس عن مشـاعرهم املكبوتة نتيجة 

خوفهم املسـتمر من السـلطة. يمكن أن يّدعي البعض أن تعبري هؤالء الكتاب عن تلك الفرتة هو 

نوع من املشاركة املتأخرة لتسيري عجلة تندفع أصالً بقواها الذاتية. ومهما يكن فقد رأى هؤالء 

الكتاب أنه ال بّد لهم من املسـاهمة يف كتابة تاريخ هذه املسـرية الوطنية بأية طريقة، حتى وإن 

بدا ذلك للبعض أنها يقظة متأخرة. 

أهـم ممثل لهـذا التيار هو الكاتـب مصطفى مـرار (1930-). ومرار كاتب غزيـر اإلنتاج بدأ 

الكتابة منذ الخمسينات ونرش إنتاجه يف الصحف الحكومية وشبه الحكومية. وقد عارص الحكم 

العسـكري ولـم يكتب عنـه إالّ يف فرتة متأخرة جـًدا يف الثمانينات والتسـعينات، أي بعد زواله 
بعرشين سنة تقريبًا.34

يحـاول مـرار يف قصصه عن فرتة الحكم العسـكري أن يصّور بعض املظاهـر التي ميزت تلك 

الفرتة، مثـل منع التجول والتصاريح التي كان عىل املواطنني العرب الحصول عليها للتنقل من 

مـكان إىل آخـر، أو محاولة حصول املواطنني العرب عىل رخصة لحمل السـالح وما تطّلب ذلك 

من إجراءات مضنية وصعبة. كل تلك األمور أدارتها أجهزة األمن واملخابرات التي كانت الحاكم 

الفعيل للمواطنني العرب.

33  انظر غنايم، 1995، «رحلة القصة نحو التقنني»، ص 328-281.

34  حول بعض إنتاج مصطفى مرار، راجع موريه وعبايس،1987 ، ص 208-211؛ عباد، 1993؛ ملف خاص من مجلة 

الرشق، 2000.
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األسـلوب الذي اسـتعمله مرار يف قصصه هو أسلوب تهكمي يضفي عىل هذه القصص جًوا من 

الدعابـة، ولكن يف بعض األحيان تّرض هذه الدعابة بالقصص وتفقدها مرارتها. ولعل السـبب 

األسايس هو البعد الشعوري الذي ينشأ بسبب البون الشاسع بني الواقع املحكي وزمن القص.

يف قصتـه «الشـيوعي»،35 يقص مرار نوادر عن الحكم العسـكري تبعث عىل السـخرية، فأحد 

ـّا  الذين ينتمون إىل الحزب الشـيوعي يريد الخروج من قريته لتوزيع مناشـري لالنتخابات. ومل

كان مسـاعد الحاكم العسـكري مريًضا وال مجـال للحصول عىل ترصيح بالخـروج، فقد قرر 

هذا الناشـط أن يخرج مـن القرية بال ترصيح. ولـم يكد يهّم بالخروج حتـى اعرتض طريقه 

ضابط الدورية وسأله عن ترصيح الخروج، فذكر له الناشط الشيوعي أن ليس بحوزته ترصيح 

فهدده باالعتقال. لكن الناشط الشيوعي احتّج بأنه لم يخرج بعد، فاتهمه الضابط قائالً: «لكنك 
اعرتفت بنيتك يف الخروج».36

نادرة أخرى توردها القصة مع البطل الشـيوعي للقصة، إذ بدأ يسـاوم الضابط طالبًا إليه أن 

يمنحـه إذنًـا بالخروج من القرية مقابل يوم العيد الوطني (عيد االسـتقالل) الذي يُسـمح فيه 

للجميع بالخروج دون تصاريح، وهو مسـتعد للتنازل عن الخروج يوم االسـتقالل من القرية 

مقابل السماح له بذلك يف هذا اليوم. وبعد أخذ ورّد وافق الضابط عىل هذه الصفقة.

النادرة الثالثة يف القصة هي أن الناشـط الشـيوعي أدرك ما ينوي الحاكم العسـكري فعله، إذ 

أُعلن عن منع التجول وهو يوّزع املناشري يف إحدى القرى. ومعنى ذلك أنه يخالف األوامر، وهو 

مهدَّد باملوت. وتحرّي الشيوعي حني وجد نفسه يف الشارع يوزع املناشري وحده، فما كان منه إال 

أن التجـأ إىل مركز الرشطة. وحني ُطلب إليه املغادرة رفض ذلك ألنه كان يعرف نية الرشطة يف 

التخلص منه وإطالق النار عليه يف الشارع بحجة مخالفته لألوامر.

بنفـس النغمـة الهزلية يـرسد مصطفى مـرار قصة أخرى باسـم «رخصة سـالح» من نفس 

املجموعـة.37 وهـذه القصة تحكي عـن كيفية الحصول عىل سـالح يف عهد الحكم العسـكري، 

فمقابل الرتخيص بحمل السـالح يُطلب من الحاصلـني عليه أن يعملوا مخربين ويأتوا باألخبار 

مـن الخـارج، وإن اسـتحال األمر فمن الداخل، سـواء لصالـح مصلحة الرضائـب أو أية جهة 

حكوميـة أخرى، بحيث يرتبط مصريهم بمصري املؤسسـة. لكن الحاكم العسـكري يقرر دون 

35  مرار، 1988، ص 59-55.

36  ن. م.، ص 56.

37  ن. م.، ص 105-101.
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سـابق إنذار أن يتبع نظاًما آخر أكثر جدوى فيغرّي من سياسـته بحيث ال يشرتط عىل من يمنح 

رخصة سـالح العمل مخـربًا، بل يلبي طلب كل مـن تقّدم للحصول عليهـا دون قيد أو رشط. 

وحني يحتّج املختار، املتعاون مع السـلطة، عىل تلك التسهيالت املفاجئة يخربه الحاكم ببساطة 

أن العرب ال يصّوبون مسدساتهم نحو «أبناء الدولة»، بل يشهرونها يف وجوه بعضهم البعض. 

وهذه أفضل الوسائل ليختلفوا وتدّب الفوىض بينهم.

* * *

لقد انطلقت املقاومة للسياسـة الرسـمية لحكومات إرسائيل بصورة رئيسية من خالل الحزب 

الشيوعي اإلرسائييل الذي ّضم بني صفوفه عربًا ويهوًدا. وكان لهذا الحزب عدة منابر، من أهمها 

جريدة االتحاد التي صدرت منذ عام 1944 واستمرت يف الصدور بعد قيام الدولة حتى اليوم، 

ومجلة الجديد التي تأسسـت عام 1951 كملحق ثقايف لجريدة االتحاد، ثم تحولت عام 1953 

إىل مجلة مسـتقلة للثقافة صدرت بصورة منتظمة حتى عام 1991، وبشكل متقطع حتى عام 

 38.2001

الكتّاب الذين كتبوا يف صحافة الحزب الشيوعي وجاهروا بمعارضتهم للخط الرسمي للحكومات 

يف إرسائيـل تعرضوا للسـجن واإلقامة الجربيـة والطرد من وظائفهم يف املؤسسـات الحكومية 

وشـبه الحكومية. ولذلك كان هؤالء الكتاب قلة قليلـة،39 بينما العديد من الكتاب لم يجرأوا عىل 

الكتابة يف هذه الصحافة واختاروا صحًفا ومجالت موالية للحكومة واملؤسسات الرسمية، أو عىل 

األقل اختاروا منابر اّدعت أنها منابر مسـتقلة وليسـت تابعة لحزب معني.40 أهم منرب رسـمي 

كان يف الخمسـينات والستينات هو صحيفة اليوم، وكانت هذه الصحيفة بتمويل نقابة العمال 

العامة (الهسـتدروت) ومحرروها من اليهود. أما مجلة املجتمع التي حررها الشـاعر ميشـيل 

حداد (1919-1997) فمثّلت التيار املسـتقل.41 هذه بعض املنابر يف الخمسـينات والستينات، 

.xxxix-vii انظر غنايم، 2004، ص  38

يرى الناقد اللبناني حسـني مرّوة أن معظم الكتاب الفلسـطينيني داخل إرسائيل ينتمون للتيار املاركيس. انظر مرّوة،   39

د.ت.، ص 36-43. حول بوادر هذه املدرسة، انظر فاعور، 2001، ص 211-224، لكني أميل إىل موافقة الربوفيسور 

إبراهيم طه يف مالحظته أن الكتابة القصصية السياسـية كانت قليلـة مقارنة بالكتاب الذين طرحوا قضايا اجتماعية، 

  Taha, 2002, pp. 15-16, and :وحاولوا عدم الخوض يف مواضيع قد يشتّم منها مقاومة السياسة الرسمية. انظر

fn. no. 13, pp. 200-201.

Ibid, 2002, pp. 11-29; Ghanayim, 2008, pp. 1-17. :للتوسع انظر  40

انظـر مجموعة مـن هؤالء الكتاب يف: أبو حمـد، 1969. وهؤالء الكتـاب هم: نديم نعمة بطحيش، منعم حداد، سـليم   41

خـوري، زكي درويش، نجيب سوسـان، فريد وجدي الطربي، محمد عيل طـه، محمود عبايس، إلياس ميخائيل عوض، 

قيـرص كركبـي، مصطفى مـرار وعطالله منصـور. من الجديـر بالذكر أن محمـد عيل طه وزكـي درويش عىل وجه 
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وقد ذُكرت هنا عىل سبيل املثال ال الحرص.42

إن تأثري التيار املاركيس -وخاصة من خالل القصة التي هي نوع أدبي مكتوب بعكس الشـعر 

الذي يمكن نرشه باملشـافهة- عىل القراء لم يكن كبريًا، وذلك ألسباب موضوعية، إذ أن صحيفة 

االتحـاد ومجلة الجديد اعتربتا يف نظر املؤسسـة الحاكمة صحًفـا تحريضية، ولذلك لم يرتدد 

الكتاب يف النرش فيهما فحسـب، بـل القراء كذلك تخوفوا من املجاهـرة بقراءتها يف ظل الحكم 

العسـكري. ومن هنا فالتحوالت االجتماعية والسياسية، التي اعتربت قيمة عليا يف األيديولوجية 

املاركسية وسعى إليها األدب الذي أبدعه الكتاب الذين ينتمون للتيار األول، لم تطرأ عىل املجتمع 

العربي يف إرسائيل خالل فرتة الحكم العسكري بصورة ملحوظة. 

وباملقابـل فقد لعب الفن القصـيص دوًرا هاًما يف بناء الذاكرة الجماعية لألجيال الشـابة، التي 

وعت يف نهاية الستينات والسبعينات، وساهم يف إبراز ما اقرتفه الحكم العسكري بحق الجماهري 

العربيـة يف إرسائيـل خالل فرتة فرضـه عليها. لقد تحقـق ذلك حني تهيـأت الفرصة وتوفرت 

الوسـائل عىل أرض الواقع إلحداث هذا التغيري بعد حرب 1967، وذلك حني اتسـعت مسـاحة 

الحرية بصورة معقولة نسـبيًا لتأدية وسـائل اإلعالم املسـتقلة والحزبية دورها يف التعبري عن 

تلك القضايا. كما بات من السـهل عىل القراء التعاطي مع مختلف هذه الوسـائل بشفافية أكثر 

نسـبيًا، ودون خوف أو تردد. لقد صدرت عدة مجموعات قصصية يف السـبعينات كانت تضم 

قصًصا كتبت يف الخمسـينات والسـتينات وتبعثرت يف الصحف السـيارة هنا وهناك، نذكر عىل 

سـبيل املثال سداسـية األيام السـتة وقصص أخرى إلميل حبيبي التي صدرت عام 1970، 

ومجموعة أزهار برية لحنا إبراهيم التي صدرت عام 1972. 

ومـن هنـا يجوز القول كذلـك إن األدب العربي يف إرسائيل حاول أن يلعـب دوًرا هاًما يف إعادة 

ـًا حقيقيًـا– لجعله يف متناول جيل  بناء عالم أدبي أسـطوري –ليس بالـرضورة أن يكون عامل

الشـباب الذي لم يعارص عهد الحكم العسـكري يف محاولة لكتابة شـهادة تاريخية ال تخلو من 

موقف سـيايس، يحمل، يف معظم األحيان، رسالة تعتمد يف مكوناتها األساسية عىل األيديولوجية 

املاركسية بصورة واضحة ومكشوفة.

الخصوص نرشا إنتاجهما كذلك منذ منتصف الستينات يف منابر الحزب الشيوعي، لكنهما لم يتحّوال نهائيًا عن الكتابة 

يف الصحافة الرسـمية وشـبه الرسـمية. أما الكتاب اآلخرون فنرشوا معظم إنتاجهم يف املنابر الرسمية وشبه الرسمية 

حتى فرتة متأخرة. انظر: Ghanayim, 2008, pp. 1-17; عبايس، 1998، ص 59-57. 

42  لالسـتزادة والتفصيل حول الصحافة األدبية يف هذه املرحلة، انظر أبو صالح، 2010، ص 24-61؛ القاسـم، 2003، 

ص 64-89. وحول الصحافة العربية عامة يف إرسائيل، انظر: כבהא, 2006.
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املدرسـة الواقعية-االشرتاكية التي انتمى إليها التياران األول والثاني وّظفت إمكاناتها اإلعالمية 

-من خالل منابر الحزب الشـيوعي- لتقديم صورة ملجتمع فلسطيني صامد-مقاوم خالل فرتة 

الحكم العسـكري. إن التيار -الجيل الثاني- الذي لم ينرش إنتاجه خالل فرتة الحكم العسكري 

أبرز دور املقاومة التي تجلت من خالل جيل الشباب الذي وقف موقًفا صلبًا يف وجه مخططات 

الحكم العسـكري ورفـض التماثل مع الجيل القديم الراضخ للمؤسسـة واملتعاون مع رموزها 

التي سعت إىل تنفيذ سياسة عليا تجاه الجماهري العربية يف البالد.

إن األعمال األدبية، التي كتبت يف فرتة متأخرة جًدا يف الثمانينات والتسعينات عن الحكم العسكري 

بأقالم كتاب آثروا الصمت، حاولت القيام بدور التسجيل الواقعي املسّطح لذلك العالم املنقرض. 

ويبـدو أنها افتقدت يف كثري من األحيان حرارة الصدق وحيوية التجربة. ولعل هذا الربود مرده 

تلك املسافة الزمنية الشاسعة التي فصلت بني وقوع األحداث وقّصها، أو أن الهدف الذي سعت 

إليه هذه األعمال ليس من الحّدة أو املرشوعية بحيث يسـّوغ لها الوجود كعمل تخيييل متكامل 

العنارص ونابض بالحياة من حيث التزامه بإقناع املتلقي أنه تصوير لواقع حي. وإذا كان كتاب 

هذا التيار –التيار الثالث- قد سـعوا إىل تحقيق هدف ما فإنه بالدرجة األوىل يكمن يف التنفيس 

عن مشـاعر وخبايا مكبوتة –وقد تكون شـخصية بالدرجة األوىل- لم يسـتطيعوا التعبري عنها 

يف وقتها بسـبب الخوف والرتدد. أما الهدف التحرييض، سـواء كان مقصوًدا أم ال، فقد افتقده 

املتلقي تماًما.
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محمود درويش صحافيا مثقفا مصمما للرأي العام

(بني السنوات 1958 - 1970)  

مصطفى كبها

الجامعة املفتوحة وجامعة تل أبيب

وردت يف عنوان هذا املقال عبارتان إشكاليتان، فيما يتعلق بقضية تعريفهما وحرصهما يف إطار 

نظري واضح املعالم والحدود. هاتان العبارتان هما عبارتا «املثقف» و «الرأي العام». 

لهاتـني العبارتني اجتهادات كثرية يف التعريف تختلف فيما بينها اختالفات ليسـت قليلة، ليس 

هنـا، بطبيعـة الحال، مكان لخوض تفاصيـل تلك االجتهادات ومواضـع  الخالف بينها، ولكن 

هناك بعض االجتهادات الوسـطية التي تشـكل قاسما مشـرتكا يمكن ملختلف املعرفني االتفاق 

حولـه. ويف تعريفهـا للمثقـف  تتفق عىل وجوب توفـر صفة املبادرة لدى من تنسـب لهم هذه 

الصفـة بـرشط أن تتوفر لديهم أيضا القدرة  عىل القيـادة والتأثري، خاصة فيما يتعلق بصياغة 

هوية وأوليات كيان املجموعة التي ينتمون إليها وتحديد مساراتها وسياقات عملها. وهناك من 

يربـط هذه الصفات كلهـا بالقدرات الذهنية والحذق واالختصاص ومقـدار الوعي الذي يتمتع 

به صاحبه خاصة فيما يتعلق بالقضايا املصريية للمجموعة التي ينتمي لها (إنسـانية كانت أو 
وطنية أو دينية أو قومية).1

لالستزادة فيما يتعلق بتعريف املثقف ودوره، انظر: العليو، 2009. وكذلك: زيادة، 1978.   1
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أمـا فيما يتعلق بقضية تعريف «الرأي العام» فقد اتفقت معظم التعريفات عىل أن الرأي العام 

هـو منصة جماهرييـة لدى مجموعة برشية محددة، تعرض عليهـا مجموعة من اآلراء واألفكار 

وتقـاس بمـدى االختـالف أو االتفاق حول تلك األفـكار. ومن الجدير بنا أن نؤكـد هنا أن هذه 

املنصـة هي منصة متخيلة، دينامكية، دائمة التغرّي والتشـكل ال يحسـن بنا أن نقيسـها إال إذا 

حرصناها بنقطة زمنية محددة وسـياق مكاني معـروف املعالم. وعليه يمكن االفرتاض بأن ما 

كان سائدا أو الئقا ومقبوال باألمس ليس من الرضوري أن يكون كذلك اليوم أو غدا.2 

ا من املجاالت التي اهتم بها محمـود درويش وهو مجال العمل  تتنـاول هذه املقالـة مجاال مهمٍّ

الصحـايف ومدى تأثري ذلك عىل تصميم وبلورة الرأي العام وجمهور الهدف يف الفرتة والسـياق 

التاريخي الذي كتب فيها النص، منثورا كان أم شـعرا. فهذا املجال تّم إهماله، إىل حد كبري، من 

قبل الباحثني والكتاب الذين كتبوا عن تجربة محمود درويش اإلبداعية وترّكزوا يف مجال الشعر 

الذي وصل فيه درويش مقامات ال تطال.

يبـدأ اإلطار الزمني للمقالة مع نهاية الخمسـينات (حيث ظهـرت منظوماته ومقطوعاته األوىل 

يف الصحف العربية) وحتى مغادرته البالد يف مطلع السـبعينات من القرن املايض مرورا بعمله 

صحافيا يف الصحف الشيوعية أمثال: جريدة االتّحاد ومجّلة الجديد.

 يف هـذه الفرتة أدركت السـلطة مدى أهمية الكلمة املكتوبة نثرا أو شـعرا يف الصحافة املكتوبة 

أو امللقاة عىل املسـامع يف املهرجانات الخطابية أو من عىل أثري املحطات اإلذاعية التي كانت هي 

األخـرى، يف حينه، أداة شـديدة الفعالية والتأثـري.3 وقد قاد إدراكها ذلـك إىل محاوالت التحكم 

والتوجيه يف مضامني تلك الوسائل بشكل يضمن السيطرة عىل وترية وشكل الفعاليات الجارية 

يف أوساط األقلية العربية يف إرسائيل والتي كانت ترزح تحت طائلة الحكم العسكري  يف معظم 

سـنوات تلك الفرتة.4 ويف إطار تعامل السـلطات وأذرعة املؤسسـة املختلفة مع هذه املعطيات، 

تكّون يف أوسـاط األقلية العربية تياران من املثقفني الذين كانت لهم مسـاهمات يف بلورة الرأي 

العام لدى تلك األقلية وتصميم شكل العمليات الجارية فيها. 

أمـا التيـار األول فيمكن أن نطلق عىل املنتسـبني إليه صفـة «املثقف املتكيّـف» وهو  تيار تم 

استيعابه  بأجهزة حزبية ومؤسساتية تم تمويلها من قبل مؤسسات الدولة أو أحزاب صهيونية 

    .Bernays, 2004. &  Lippmann, 1997 :عن التعريفات املختلفة للرأي العام  انظر  2

 Æμ∂≠¥¥ عن السياق الذي عملت فيه الصحف الصادرة باللغة العربية انظر:  כבהא וכספי¨ ±∞∞≥¨ ע¢ע  3

عن ظروف الحكم العسكري املفروض عىل األقلية العربية يف الفرتة قيد البحث، انظر: בוימל, 2007.   4
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أخرى. وينقسم هذا التيار إىل جناحني: األول تم استيعابه يف املنظومة التابعة  للسلطة والحزب 

الحاكـم (حزب مبـاي يف حينه) والتي ركزت جهودهـا اتجاه األقلية العربيـة  يف بناء وتطوير 

أجهزة  التحكم والسـيطرة وكـّي الوعي وتعويم معالم  الهوية وتفكيكهـا وقد فاز رجاله لقاء 

ذلـك بجملـة من الفوائـد الشـخصية كان أهمها اسـتيعابهم يف منظومات التحكم والسـيطرة 

(عادة كمنفذين للسياسـة وليس كمقررين لها) يف جهاز الوظائف الحكومية يف وزارتي الرتبية 

والتعليم والداخلية والهسـتدروت أو يف األجهـزة الصحافية الناطقة باللغة العربية  كصحيفتي  

اليوم  واألنباء اليوميتني وأسـبوعية حقيقة األمر الهسـتدروتية ذات التوجه الدعائي الرامي 

إىل تبييض وجه الدولة وتحسـني صورتها خاصة يف كل ما يتعلق  بعالقتها مع األقلية العربية 
وكونها «واحة الديمقراطية» الوحيدة يف الرشق األوسط.5

أما الجناح الثاني يف هذا التيار فكان مكّونا من مثقفني ونشطاء عرب تم استيعابهم باملنظومة 

التـي أقامتها أحـزاب صهيونية أخرى غري الحزب الحاكم (كحزب مبام عىل سـبيل املثال) وقد 

آمنوا باالندماج والعيش املشرتك  وانتقدوا الحيف واإلجحاف الالحقني بأبناء جلدتهم  محاولني 

تجنيد أوسـاط يهودية تقدمية لنرصة مطالبهم ومسـتغلني فسحة  ضئيلة من مساحة املناورة 

منحتهـا إياهـم الجهات القيادية  يف أحزابهم.  وتُذكر، عىل سـبيل املثال، يف هذا املجال صحيفة 

املرصـاد ومجلة الفجر ودار الكتاب العربي وغريها من الصحف واملؤسسـات الثقافية األخرى. 

ولكـن كما هو معروف ضاقت تلك الفسـحة عندمـا علت أصوات النقـد واالحتجاج وتم إغالق 

بعـض هذه الصحف بسـبب نهجها (كما حصل مـع الفجر) أو تغيري مسـارها بحيث تصبح 

أقـل نقديـة (كما حصل مع املرصـاد). أصيب معظم مثقفي هذا التيار باإلحباط بشـكل جعل 

معظمهم يرتك البالد كي ال يرى انهيار آمال االندماج عن كثب  كما فعل رستم بستوني وفوزي 

األسمر وإبراهيم شباط وراشد حسني مع اختالف معنّي يف املالبسات. 

يف املقابـل كان التيار الثاني الذي يمكن أن نطلـق عليه «املثقف االحتجاجي أو الرافض» وهو 

تيار آثر أن يرى يف الصحافة الناطقة باللغة العربية  أداة ناطقة باسم الجماهري العربية، خاصة 

فيما يتعلق بتصميم الوعي واإلبقاء عىل مركبات الهوية حيّة بعد كل ما مر عىل هذه املركبات من 

عمليات تدمري واكبت حرب 1948، بما يف ذلك تحول معظم أبناء الشعب الفلسطيني إىل الجئني 

وهـدم بنى كيانه الوطني  يف مختلف مناحي الحياة، وتبلور األقلية القومية العربية يف إرسائيل 

كأقلية جديدة  مع كل ما يحمل ذلك من معان وتحديات. 

5  عن جهود السـلطة يف توجيه العمليات الجارية داخل املجتمع العربي يف تلك الفرتة وخاصة يف مجايل الرتبية والثقافة، 

 Æ±∞μ≠∑∞ انظر: כהן¨ ∂∞∞≥¨ ע¢ע
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ينقسـم هذا التيـار، هو اآلخر، إىل جناحني: األول مثقفو التيار الشـيوعي الـذي آمن باالندماج 

والعيـش املشـرتك وكان نقده واحتجاجـه اللذان وجههما للسـلطة من منطلـق الرغبة بإزالة 

الظلـم والحيف وتحقيق املسـاواة التامـة واالندماج (ال الذوبان) الكامـل يف املجتمع اإلرسائييل 

(ال اليهـودي) وقد كونت الصحافة الشـيوعية التي عمل فيها محمـود درويش جناحا صحافيا 

بـارزا عمـل فيه معظم املثقفني املهمـني الذين كانت لهم اليد الطـوىل يف تصميم الرأي العام يف 

أوسـاط األقلية العربية وذلك إزاء تيار املثقفني األول  الذي تماهى مع سياسـة السلطة وتكيّف 

مع جهودها يف عملية كّي الوعي. وقد كانت صحيفة االتحاد املخرضمة ومجالت الجديد والغد 

والدرب هي الصحف الناطقة باسم هذا التيار وقد كانت بمثابة الدفيئة التي نشأ وترعرع فيها 

جيل كامل من الصحافيني املهنيني واألدباء والشـعراء. من الجدير ذكره هنا أن هذا التيار كان 

أقل التيارات تأثرا بعملية اقتالع النخبة الثقافية الفلسـطينية التي جرت عام 1948 إذ أنه بقي 

يف البالد معظم مثقفي هذا التيار وواصلوا عملهم ونشـاطهم الثقايف يف أوسـاط األقلية العربية 

والالفت للنظر أنهم انتقلوا من هوامش الحياة الثقافية والسياسـية الفلسطينية ليصبحوا تيارا 

مركزيا يف حياة األقلية العربية يف إرسائيل عىل أبعادها املختلفة. 

شـكل املثقفون أصحـاب النزعة القومية الجناح الثاني للتيـار االحتجاجي الرافض،  يف البداية 

كتب بعضهم يف الصحافة الشـيوعية وبعضهم يف مجلة الفجر ويف نهاية الخمسـينات أصدروا 

نـرشة األرض التي صدر منها ثالثة عرش عددا وكانت بمثابة التعبري عن األسـس الفكرية لهذا 

الجنـاح والتـي رفضت االندمـاج الذي رأت فيه اعرتافـا وإقرارا بما جرى عام 1948 وسـعت 

للحفـاظ عـىل الصالت مع املجال العربي العـام خاصة فيما يتعلق بـاألوارص الثقافية والهوية 

القوميـة. غني عـن القول أن املثقفـني أعضاء التيار الثانـي عانوا صنوفا عديـدة من املالحقة 

والتنكيل والسجن يف بعض األحيان وقد رأت فيهم السلطات خطرا داهما يهدد مرشوع صياغة 

هويـة «العربي الجديد» كما أرادت له أن يكـون. ولكن كل ذلك لم يردعهم عن إبداء رأيهم وقد 
كانت الصحافة املنصة األساسية لذلك.6

نـرش محمـود درويـش كتاباتـه األوىل يف صحف عديـدة وقد نـرش القصائـد والريبورتاجات 

واملراجعـات واملقاالت الفكرية. ويف السـنتني األوليني لم نر لديه تفضيـال لتيار عىل اآلخر وعىل 

األقـل كما يبـدو ذلك من خالل اختياره ملنصـات النرش. كانت البدايـة يف أواخر عام 1957 يف 

أسبوعية حقيقة األمر الهستدروتية التي نرش فيها مجموعة من القصائد الغزلية. وأثناء النرش 

يف حقيقـة األمر، نرش درويش أيضا يف مجلة املصور، التي حررها فؤاد شـابي، ثالث قصائد 

 Æμ∞ ß6  عن ذلك انظر: כבהא וכספי¨ ±∞∞≥¨ ע
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كلها غزلية ونرش كذلك عددا مماثال يف مجلة الفجر التي كان راشد حسني محررها األدبي. ومن 

الطريـف أن نذكر هنا أن مشـوار كتاباته يف هذه الصحف انتهى بعد سـجال ومكاتبات كثرية 

جرت بينه وبني راشد حسني نرش القليل منها فقط وحفظ املعظم يف أرشيف مجلة الفجر. وقد 

كانت هذه املراسـالت تتويجا لتوتر  شـاب عالقات محمود درويش براشـد حسني وقد بدا هذا 

التوتر واضحا بعد اتهام محمود درويش املبارش لراشـد حسني بتشويه متعمد لقصيدة نرشها 

يف مجلـة الفجر  يف العـدد األول لعام 1961 جاءت تحت عنوان «لحـن عتيق» ويف العدد الذي 

يليه ويف زاوية  «بريد الفجر»  نرش راشـد حسـني جزءا من رسـالة عتابية بعثها محمود وفيها 

اشتكى وجود  رقم قيايس من  األخطاء املطبعية يف قصيدته املنشورة، بحيث أصبح يتعرس عىل 

القـارئ متابعة القراءة والفهم، وقد جاء يف الرسـالة  كذلـك: «فرغم قرص القصيدة وقعت فيها 

ثماني (هكذا يف املصدر) أخطاء ... هذا إضافة إىل سقوط بيت هو ( ودخان مدفئتي قوافيه) 

لهـذا أرجـو تنبيه القراء إىل هذه األخطاء مع تصحيحها، ليقع الذنب عىل مدقق اللغة يف املطبعة 
وليس عيلّ وليفهم القراء هذا».7

جاء رد الفجر يف خط بارز تحت رسالة محمود درويش وقد قيل فيه: «مراجع الربوفات يقول 

بأن عدم الوضوح يف خط الكاتب كان سـببا يف هذه األخطاء ومع ذلك فهو يعد بأن يكون أكثر 

تدقيقا يف املستقبل».8 

يجـدر بنـا أن نذكر هنا أن هيئة تحرير الفجر لم تنرش كامل الرسـالة التـي بعث بها محمود 

درويش لراشد حسني بشكل شخيص، خاصة تلك العبارات التي ورد فيها، بشكل شبه رصيح، 

االتهام بالتشويه. وقد تضمنت تلك الرسالة بعض اللوم لراشد عىل أنه وقف وراء املراجعة التي 

كتبها فؤاد شـابي لديـوان محمود درويش «عصافري بال أجنحـة»  وقد تضمنت بعض النقد 

املبطن لدرويش وادعاء بأنه تأثر بشـعر راشد حسـني حيث قال: «وبعد يا محمود، هذا ديوان 

يبرش بمستقبل طيب ولكن عليك أن تخلق شخصية مستقلة وعليك أن ال تتأثر كثريا بغريك فقد 

كان هـذا النقص بارزا يف الكثري من قصائد هذا الديـوان، خذ مثالً قولك يف قصيدة «أغنية حب 

من الكوخ»: 

جلست عليه بعبئها، بظالمها عرش السنني 

جلست عىل أعتاب عمر الالجئني 

7  مجلة الفجر، العدد 2، السنة الثالثة، شباط 1961، ص 2. 

8  املصدر السابق. 
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وتصوري إحدى خيام الالجئني 

فهذه الكلمات تذكرنا بقصيدة أخرى كتبها راشـد حسـني قبل سـنوات تحت عنوان «من الجئ 

إىل أمه»:

الخيمة الخمسون من جهة اليسار هنا حياتي 

فيها أال تدرين ما فيها؟ بيادر ذكرياتي 

وختاما ال أسـألك يا محمود إال شـيئا واحـدا: أن تبقى كما أنت، طفال يصور، يغني ويعشـق. 

حاول أن تبني لنفسـك مدرسـة مستقلة بك، ال تتأثر كثريا بأشعار غريك بل كن مجددا ثائرا».9 

وكمـا يبـدو كان ملحمود ما يعتمد عليه يف اتهاماته لراشـد حينما شـعر وكأن هناك اتفاقا بني 

راشـد وفؤاد شـابي  ضده حيث قام األخري بنرش مراجعة كتبها راشد حسني  لنفس الديوان يف 

مجلة املصور التي  كان يحررها، كان عنوان املراجعة «عصافري بال أجنحة والجيل الضائع»، يف 

البداية يعرف راشد القراء  عىل محمود وال يخلو تعريفه من نربة األستاذ فيقول: «صاحب هذه 

العصافري هو محمود درويش، شـاب هادئ قابلته مرة فرتك يف نفيس أثرا طيبا. ثم ذكرتني به 

دائما قصائده التي أرسلها إىل الفجر أو إىل صحف أخرى».10 

بعـد ذلـك يعلن راشـد للقارئ بأنه سـيعطي محمودا حقه فيقـول: «أريد أن أقـول إن بعض 

قصائده تبرش بمسـتقبل طيب يف الشـعر. وأريد أن أقول إن ما سـمعته من بعضهم بأنه يقلد 

أكثر من شاعر ال يضري من كان يف مثل سنه فأكرب الشعراء شهرة يف العالم العربي بدأوا مقلدين 

ثم انتهوا للتجديد ... ويشء آخر، أنه وكل الذين يف سـنه ويكتبون يف مستواه الذي يبرش بالخري 

بحاجة للتشجيع والتحية».11 

بطبيعـة الحال، لم يفهم القارئ كثريا كيف أعطى راشـد محمودا حقـه يف األقوال أعاله ولكنه 

ال يرتك مجاال للشـك بأن أقواله تلك تصب يف مصلحة محمود درويش فيقول يف نهاية املداخلة 

محـذرا إيـاه من الغـرور: «ثم يبقى أيضا يشء آخـر أقوله للتحذير – وهـو أال تكون كل كلمة 

تشـجيع سـببا للغرور الذي قد يقتل الرغبـة يف التطور والتقدم. وأنا أعني بذلك كل شـعرائنا 

9  شابي، 1960، ص 27-26. 

10  حسني، 1961، ص 10. 

11  حسني، 1961، ص 10.
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وكتابنا من السابقني والالحقني».12

يشـكل هذا السـجال بني الشـاعرين نموذجا لشـكل العالقات التي كانت سـائدة يف حينه بني 

الشـعراء الشـبان (يجب أن ال ننىس أن الفارق بني راشـد ومحمود هو خمس سنوات فقط عىل 

الرغم من أّن من يطالع أقوال راشـد يعتقد أنها موجهة من شـاعر متمرس ينتمي لجيل الرواد 

إىل شـاعر ما زال يف بداية الطريق). كما ويجسد هذا السجال كيفية تحكم العالقات الشخصية 

بـني املبدعني ومن يملكون التأثري يف  مضامني منصات الرأي العام عىل تحديد املصائر واختيار 

الطريق. فقد كان هذا السـجال بمثابة نهايـة عهد محمود درويش مع الكتابة يف صحف التيار 

األول أو تلـك املقربـة منه واختياره الواضح والنهائي للسـري يف طريق الكتابة يف صحف التيار 

الثاني. 

وهنا ال بد لنا من التأكيد أن محمود درويش بدأ مشـواره مع الصحافة الشيوعية مرتددا، كانت 

البداية قصيدة نرشها يف صحيفة االتحاد يف آب 1958 تحت عنوان «انتفاضات» ثم اسـتمرت 

رحلة النرش متقطعة حتى آب 1961 حني اعتمد درويش كاتبا  وعضو هيئة تحرير يف االتحاد  

والجديد التي حمل مقاله األول فيها عنوان «يف الشـعر» وكان  هذا املقال فاتحة لسـبع وثالثني 

مساهمة  يف الجديد إضافة إىل مائتي مساهمة ونيّف يف االتحاد تراوحت بني القصائد الشعرية 

واملقطوعات النثرية التي كتبها عىل شـكل افتتاحيات أو مقـاالت أو  مراجعات وريبورتاجات، 

وقد كان لها يف حينه بصمات واضحة يف كّل ما يتعلق بتصميم الهويّة والرأي العام لدى جماهري 

األقليّة القوميّة -العربيّة- الفلسطينية يف إرسائيل. وهذا ما سنفصله فيما ييل: 

يف مجال الشعر، ال أريد أن أطيل كثريا، فقد قيل وكتب عنه الكثري، ولكني أريد أن أنوه إىل اللغط 

الذي يدور حول قصيدة «بطاقة هوية» املشـهورة التي طعن البعض يف مستواها وغاىل آخرون 

يف ذمهـا معللني ذلك بأن محمود درويش أعلن براءته منها معرتفا بتدني مسـتواها. أوالً يجب 

القـول إنـه فيما لو صحت تلك الرباءة فـإن محمود درويش كان قد فقـد ملكيته للقصيدة من 

اللحظة التي قرر فيها أن يطلقها للحيز العام فهو حر أن يحكم عليها ما يشـاء (إذ يسـتطيع 

األب أن ينتقد أبناءه متى يشـاء، لكن ذلك ال يلغي حقيقة وجودهم وكيفية تفسري اآلخرين لهذا 

الوجود) ولكن تأثريها يف ذلك الحيز العام وكيفية تفسـري جمهور الهدف لها يبقى أمرا تتحكم 

فيه بوصلة الرأي العام ومصمموه. فالذي يسرتجع  السياق الذي نرشت فيه هذه القصيدة (كان 

النـرش يف مجلة الجديد يف عدد تموز 1963) يسـتطيع أن يفهـم مضامينها أكثر بحيث جاءت 

12  حسني، 1961، ص 10.
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ردا حاسما وقاطعا عىل جهود لوبراني وطوليدانو لتسويق فكرة «العربي الجديد» الذي يسعى 

لينفض عنه آثار التخلف وأولها النسبة العالية للزيادة الطبيعية التي كانت موضوعا محوريا يف 

الصحافة الناطقة باسـم السلطة والتي ناقشت هذا املوضوع لحاجة يف نفس يعقوب فرد عليها 

محمود درويش قائال:

«سجل: 

أنا عربي 

ورقم بطاقتي ..خمسون ألفا 

وأطفايل ثمانية ..

وتاسعهم..

 سيأتي بعد صيف!

فهل تغضب؟» 

ثـم صممت أبواق السـلطة صفة أخرى مهمة للعربي الجديد وهـي أن تبدأ ذاكرته عام 1948 

وينىس ما قبلها،  فيجيبه عىل ذلك محمود درويش قائال: 

 «سجل :

أنا عربي 

سلبت كروم أجدادي 

وأرضا كنت أفلحها 

أنا وجميع أوالدي 

ولم يبق لنا ..ولكل أحفادي 

سوى هذي الصخور ..
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فهل ستأخذها

 حكومتكم كما قيال؟

إذن ...

سجل برأس الصفحة األوىل:

أنا ال أكره الناس

 وال أسطو عىل أحد 

ولكني إذا ما جعت

 آكل لحم مغتصبي».13

يف  مجـال املقالة، كتب محمـود درويش املقاالت النقدية وأظهر فيها قـدرة مميزة عىل صياغة 

املعايري النقدية وتمريرها بأسـلوب سلس فيه الكثري من املهنية والعلمية، ولكنه لم يفلح أحيانا 

يف التخلص من رأيه املسـبق عن صاحب العمل اإلبداعي الذي ناقشـة وانتقده، وخري دليل عىل 

ذلك مناقشته للشـاعرة العراقية نازك املالئكة يف كتابها قضايا الشعر املعارص14 متهما إياها 

بالربجوازية ومعاداة الكادحني. وباملقابل إطراؤه الشـديد  الخايل من حاسـة النقد تقريبا عىل 

ديوان صديقه سميح القاسم أغاني الدروب.15 

ويف مسـاجالته مع مثقفي التيار اآلخر كان محمود درويش قاسـيا إىل أبعد الحدود ولم يبد أي 

اسـتعداد لتفهم مواقفهم، فعىل سـبيل املثال جاء يف مناقشـته لجمال قعـوار الذي عد يف حينه 

من كتاب صحيفة  اليوم وتحت عنوان «فلسـفة الخوف»: «قبل أن تعرف شـيئا عن هذا النوع 

الجديد من الفلسـفة، يف بالد صار كل ما فيها ومن فيها يتفلسـف، نود أن نقول: حقيقة واحدة 

يعرفهـا كل العرب يف بالدنا، الحقيقة تقول إن جريدة اليـوم أصبحت املاخور الذي يأوي إليه 

كل جبـان وجريدة اليوم أصبحت املرصد الذي يسـهر فيه كل حالم مع النجوم وجريدة اليوم 

أصبحـت محطة التجارب التي يتدرب فيها  امللونـون عىل صف الكالم وجريدة اليوم أصبحت 

13  درويش، 1963، ص 9. 

14  درويش، 1964، ص 10. 

15  درويش، 1965، ص 28-26. 
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«مكتب العمل»  الذي يقصده املرتزقون».16

بعـد ذمه لصحيفة اليوم ينتقل محمود درويش ملعالجة ترصف جمال قعوار فيقول: «الفارس 

الجديد اسمه جمال قعوار وهو واحد من الذين ساروا يف الطريق الواضح عندما كان لينا ناعما 

سـهال، وظنوا أن الرحلة رحلة كالم فقـط. ولكن عندما اصطدم بحجر صغري وعندما همس يف 

أذنيه واحد من املسـئولني ارجع رجع .. وباعهـا. ونحن ال نزال نذكر اعتذاره (الطفويل) الناعم  

بعد الضجة التي أثارها أساف عىل أثر مهرجان كفر ياسيف الشعري ونحن ال نزال نذكر سحب 

هذا الشاعر الذي «يبكي لشعب بريء» توقيعه عن نداء معني ألجل شعبه الربيء هذا».17 

ولم يبخل محمود درويش يف غمرة نقاشـه مع جمال قعوار بالعربة التي عىل القارئ أن يخرج 

بها من هذا النقاش فيقول: «إن رصف أوقاتنا يف هذه املناقشات (البيزنطية) يذبح ذبحا كل أمل 

بوحدتنا،  التي هي الطريق الوحيد لقوتنا».18 

كما ولم يبخل محمود درويش يف مقالته عن مقارعة رموز السـلطة وخاصة أولئك الذين قسوا 

يف أحكامهـم وأقوالهـم عىل األقلية العربية، فعىل سـبيل املثال ال الحرص يقـول يف مقالة حملت 

اسـم «سيوف من خشب» مناقشا شمعون برييس، أحد أهم املقربني يف حينه لبن غوريون: «إىل 

الذين يرفضون قرابة الشـعر والسياسـة أحمل خرب موت نظريتهم وإىل الشـعراء أحمل برشى 

غري سـارة، وإىل نقاد الشـعر أحمل خرب مولد زمالء لهم. كل هذه األشـياء أحملها مع اعتذاري، 

ذلك ألني مضطر لتدنيس كلمة الشـعر بمناقشة يابسـة مع هذا األستاذ واسمه شمعون بريس 

... لست هنا يف مجال العودة إىل مقاالته وترصيحاته املعادية لنا ولكن الجديد يف القصة هو أن 

السيد بريس أصبح يقرأ الشعر العربي ومن الطبيعي أن يرى  خطورة هذا الشعر الواقعي عىل 

دولة إرسائيل، ألنه يعترب نفسه وحكومته وزعيمه األوحد بن غوريون هم دولة إرسائيل».19 

بعد نسـجه لسياق الرد عىل شـمعون بريس، ينتقل محمود درويش إىل مناقشة القضية نفسها 

معرتفا أن يف ذلك الشعر الذي هاجمه شمعون بريس يف مقال نرشه يف صحيفة دافار تحريضا 

عىل سياسـة حكومة إرسائيل ولكن ليس عىل الدولة نفسـها وعليه ينصـح تلك الحكومة قائالً: 

«هناك  طريق واحد مفتوح أمام الحكومة إلسـكات هذا الشعر الصادق املخلص آلالم الجماهري 

16  درويش، 1962، ص 36. 

17  درويش، 1962، ص 36.

18  درويش، 1962، ص 36.

19  درويش، 1962، ص 32.
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وأمانيهـا، الذي تعتربه خطرا عليها، الطريـق هو منح العرب كل حقوقهم بدون تمييز وتجزئة 
ومعاملتهم كمواطنني ال رعايا».20

كتب محمود درويش افتتاحية الجديد عندما كان رئيسا لتحريرها عام 1969 ويف بعض املرات 

التي كان يغيب فيها  رئيس التحرير يف سنني سابقة، ولعل االفتتاحية التي كتبها لعدد حزيران 

1969 تحـت عنـوان «أنقذونا من هذا الحب القايس» تعد من أشـهر االفتتاحيات التي كتبت يف 

الجديد، إن لم تكن من أشـهر االفتتاحيات التي كتبت يف الصحافة الفلسـطينية يف حينه، وذلك 

ملـا فيها من الجـرأة واملصارحة. وهي تعد أيضا محاولة جدية لوضع النقاط عىل الحروف فيما 

يتعلق بشـكل العالقـات بني األقلية العربية يف إرسائيل وبني املحيـط العربي العام خاصة فيما 

يخص مكانة شـعراء  وكتاب الداخل عىل الخارطـة الثقافية واألدبية العربية العامة وهو يقول 

يف ذلـك: «إن أخطـر ظاهرة تسـتوقفنا يف هذا السـياق، هي أن وترية الحب قـد أوصلت بعض 

املراقبني األدبيني يف العالم العربي إىل محاولة وضع شـعرائنا ليس يف مكان أوسـع منهم فقط 

وإنما إىل محاولة وضعهم عىل مسـاحة الشعر العربي املعارص بحيث يغطونها كلها. إن يف هذه 

املحاولـة مـن خطورة يتعدى حدود املبالغـة الفنية والتنكر غري املسـئول للواقع بل اعتداء عىل 

حركـة تاريخ. وال يغفر لهذا املوقف كونه ناشـئا عن نية طيبـة وحماس حقيقي وعطف عميق 

عـىل ظروف الحركة الشـعرية يف بالدنا. ولعل جذور الخطأ الذي أوصـل إىل مثل هذا التطرف 

يف معاملة شـعرنا هي إسـقاط انتماء هذا الشـعر عىل حركة الشـعر العربي العامة يف ماضيها 

وحارضها وتسـليم أصحـاب املبالغة والتطرف باالعتقاد بأن هذا الشـعر هـو بمثابة صاعقة 

انفجرت فجأة».21 

كانت قضية الشـعر املحيل ومكانته يف الشـعر العربي واألدب العاملي موضوعا اهتم به محمود 

درويـش كثـريا فهو يقول يف مقال حمل عنوان «يف الشـعر» كتبه يف آب 1962 مناقشـا موقف 

املبدع بني الخاص والعام وبني املحلية والعاملية: «من الخطأ الحديث عن أشـياء مطلقة وأناس 

مطلقني غري محددين ومحصورين ضمن حدود زمانية ومكانية تربطهم بأرض وتاريخ معني، 

باسـم العاملية والشـمول الكاذب. فكل القصائد العربية والعاملية الخالدة كانت تنبت من أرض 

خاصة ذات صفات وجوانب محددة أوالً ثم تنطلق إىل الشمول، واالنتقال من الذاتية إىل الشمول 

والتعميـم هو من أبرز وأهم التجارب واألعمال الشـعرية الباقية، وهو يحتاج إىل بعض التذييل 

20  درويش، 1962، ص 33. 

21  درويش، 1969، ص 4-2. 
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واألمثلة ألنه عمل ليس سهالً ال يتوفر إال للشاعر القادر، ويفضح برسعة حني يتعمد تعمدا».22 

وباإلضافة للنقد األدبي كتب محمود درويش أيضا النقد االجتماعي يف سلسلة مقاالت نرشها يف 

مطلع السـتينات يف صحيفة االتحاد وفيها تعّرض لظواهر اجتماعية سيئة متفشية يف املجتمع 

العربي، وقد تأثر، إىل حد ما، يف كتابته للنقد االجتماعي بأسلوب الكاتب الصحايف املرصي ذائع 

الصيـت محمد حسـنني هيكل والذي كان لـه يف تلك الفرتة مقال أسـبوعي يف صحيفة األهرام 

صدر تحت اسم «برصاحة» بحيث كان له التأثري البالغ يف كافة أرجاء العالم العربي  وقد تسابق 

العاملون يف حقل الصحافة العربية يف حينه بالسـري عىل خطاه خاصة يف كل ما يتعلق بالتحرر 

مـن املبنى التقليـدي للمقالة الصحافية املعتمدة عىل البيان واإلعجاز واالسـتغراق بالرمزية إىل 

أسـلوب السـهل املمتنع املعتمد عىل املعلومـات الدقيقة واألدلة والرباهني بغـرض إقناع  القراء 

وتصميم عاملهم الفكري والثقايف.23 

خالصة: كتب محمود درويش املقالة الصحافية وأبدع فيها كإبداعه يف كتابة الشـعر وقد كان 

العمل الصحايف من أول األعمال التي مارسـها محمود درويش وخاض غمارها يف فرتات حياته 

املختلفة. ولم تقترص كتابته الصحافية عىل الشـؤون األدبية بل تعدتها إىل باقي مناحي الحياة. 

ولعل كتابته الصحافية يف الفرتة قيد الدرس تعد مصدرا مهما السرتجاع اإلطار العام والخطوط 

العريضة لحياة األقلية القومية العربية يف إرسائيل وللحراك السـيايس والثقايف يف أوسـاطهم يف 

تلك الفرتة. 

22  درويش، 1962، ص 6 -11. 

23  انظر عىل سبيل املثال املقاالت التي كتبها درويش يف االتحاد يف الربع األول من عام 1962 والتي حمل بعضها العناوين 

«ع املايش»، «عىل الهامش»، «ثالث كلمات»، «صحيح – هل هناك جمود؟». 
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news articles, studies and speculative essays. At the beginning of the 1960s he had yet to 
demonstrate any preference for a specific ideological trend, at least to judge by his choice 
of platforms for the publication of his writings. 

Darwish’s path towards Communism began hesitantly, with the publication of a poem 
of his, entitled “Tremors”, in the newspaper al-Ittihad in August 1958. He then stopped 
publishing until August 1961, when he began to be employed as a writer and editor at al-
Ittihad and al-Jadid. In the latter he published an article, entitled “On Poetry”, the first of 
thirty-seven contributions to al-Jadid, in addition to more than two-hundred contributions 
to al-Ittihad, in the form of poems and prose texts consisting of editorials, articles and 
reports, which bore clear identifying features that played a role in shaping public opinion 
among the national Palestinian Arab minority in Israel.

Darwish’s newspaper articles are as original as his poetry. He began his journalistic work 
at the start of his career and continued this kind of writing throughout his life. He wrote 
not only on literature, but on all aspects of life, so that his writings for the press in the 
period in question may well constitute an important source for the study of the life of the 
Arab national minority in Israel and its political and cultural evolution in that time. 
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communist party, but their real influence was very little. Its influence increased in 
the Seventies of the last century. When the military government was cancelled they 
began to publish their books. 

2. Muhammad ‘Ali Taha (b. 1941) is the representative of the second stream which 
falls under the same school of realistic social concept. The literature of this trend was 
published in the Seventies. It is easy to say that this literary product does not play 
any role in changing the Palestinian society in the period of the military government. 
Furthermore it is obvious that this literature tries to rebuild a mythical-literary world, 
or, in other words, to produce a retroactive roll about absent circumstances. But it 
is right to say that the function of this literature is standing; it is directed to the new 
generation who did not live under the military government.

3. In the recent years, in the Eighties and the Nineties, another stream represented by 
Mustafa Murrar (b. 1930) began to act. Murrar and other writers lived under the mili-
tary government, but they did not publish any story about this subject. This group’s 
common purpose, if it can be said to have one, may be primarily to air latent feelings 
which its members were unable to express at the time. However, the inflam matory 
aims of the second group are here entirely absent.

* * *

Mahmud Darwish, Journalist, Intellectual and Shaper of 
Public Opinion (1958-1970)

Mustafa Kabha
The Open University & Tel Aviv University

This article deals with one aspect of Mahmud Darwish’s work, namely his activity as 
journalist, and the influence which this activity had on shaping the opinions of his target 
readership in the historical period and context in which he wrote his prose and poetic 
texts. This is an aspect of Darwish’s writing that has so far been more-or-less ignored by 
scholars and writers, who have focused more on his surpassing poetry.

The time period which the article covers extends from the end of the 1950s (when his first 
verses were published in the Arabic press) to the beginning of the 1970s (when he left 
the country), and focuses on his journalistic work for the Communist press, such as the 
newspaper al-Ittihad and the magazine al-Jadid.

At first Darwish published his writings in numerous different papers. He wrote poems, 
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Science fiction partakes of the features of other genres as well. In that sense it is not a 
pure genre that is distinct from all others. It takes its power from various other types and 
styles of literature, such as fantasy, utopian literature, legends, horror stories, and gothic 
literature.
There are two distinct types of science fiction. Hard science fiction stresses scientific 
facts taken mainly from the natural sciences such as physics, biology and astronomy, 
while soft science fiction utilizes technological innovations as a platform for dealing with 
psychological, philosophical, political and social issues.
The most important functions of science fiction can be said to be the following: progress 
and evolution; criticism and warning; prediction; explaining science; education; a basis 
for cultural studies; and defining identity. As a result in recent years there has been a 
tendency to introduce science fiction into school and college curricula.

* * *

Between Historical Testimony and Mythification of Reality
Palestinian Fiction under Military Government in Israel

Mahmud Ghanayim
Tel Aviv University

This paper begins by addressing three que ries concerning the interaction between Pales-
tinian fiction written in Israel, short stories in particular, and the military rule under which 
the Arab minority in that country lived from 1948 un til the mid–1960s. The first query 
concerns the task or func tion of that litera ture, given that in the Marx ist-dialec tic view—
dominant at this time—literature is a call for change and a har binger of progressive revo-
lution. The second query pertains to the aspirations of the literature in ques tion: whether 
it could and did serve as a trustworthy historical reflec tion of the period of military rule. 
The third addresses the philosophy pro fessed by that literature; in other words, the school 
to which it be longed. A pe rusal of the relevant literary texts intimates that any ef fect they 
had on Arab society within Israel during the period of mili tary rule was purely marginal. 
This literature can be divided to three trends:
1. The first trend believes in the realistic-social principles. The most dominant writer 

of this stream is Hanna ‘Ibrahim (b. 1927). These writers, who belong to this trend, 
published their products under the military rule. They suffered from the cruelty of 
this rule, imprisoned and divorced from their official positions and employs. A few 
short stories were published in daily journals and magazines, especially these of the 
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Hybrid Language in Yusuf ʼIdris’ Fiction

Sasson Somekh
Tel Aviv University

Yusuf ʼIdris (1927-1991), an Egyptian novelist and playwright, was one of the most 
daring of modern Arab writers in the use of ʽammiyya (colloquial) in his books. His 
attraction to the colloquial is not limited to his abundant recourse to it in his dialogue, but 
the narrative section of his stories are often permeated with colloquialism.

Somekh’s article discusses some textual segments in ʼIdris’s works wherein ʽammiyya 
is blended with fusha (the formal or literary language) with the purpose of reflecting 
different modes of speech, but also for sake of creating ironic

* * *

Science Fiction: Nature, Genres and Function

Isam Asaqleh
The Arabic Academic College, Haifa

This study analyzes the concept of “science fiction” as it has evolved from the 1930s to 
today. The term “science fiction” has never been satisfactorily defined, despite the great 
amount of research that has been done on it. As a concept it has remained blurred; some 
take it as going back into antiquity, where it becomes indistinguishable from legend and 
superstition, while others have associated it with modern science and technology. 
According to some researchers science fiction is a literary genre based on imaginary 
futuristic scientific inventions and developments, especially in connection with space 
travel, time travel, life on other planets, encounters with other life forms, and various 
doomsday scenarios such as World War III, an attack by aliens or dangerous microbes, or 
visits by human-like or strange-looking creatures from outer space. According to others, 
science fiction is a genre that deals in a fictional manner with the way humans respond 
to scientific and technological innovations in the near or far future, as well as with how 
mankind would react to finding life on other planets and the kind of life we can expect to 
evolve here on earth in the wake of scientific and technological advances. This kind of 
literature can also serve as a mask for political satire or for reflections on the secrets of 
life and theology.
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The State of Arrival (Wusul) in the Sufi Teachings of Abu 
Bakr al-Kalabadhi (d. 380/990):
A Model of the Rhetorical Structure and the Problems of Identifying Wusul
In Tenth Century Sufi Discourse

Arin Salamah-Qudsi
The University of Haifa

If we closely examine al-Kalabadhi’s treatment of the highest mystic state of arrival 
(wusul), we come across an interesting Sufi discourse that should be differentiated from 
other contemporary or non contemporary Sufi manuals. Although al-Kalabadhi attempted 
to cope with the theoretical system of thought that had been developed by the Sufis since 
the beginning of the third/ninth century, he avoided any detailed treatment of the final 
destination of the Sufi path, i.e. the state of wusul. Textual occurrences in which the state 
of wusul was tackled in al- Kalabadhi’s work, al-Taʿarruf li-madhhab ahl al-tasawwuf, 
show the following:

1. Al-Kalabadhi places the knowledge of God (maʿrifa) among the highest stages in the 
Sufi route of ascent. The rank of fanẚ (extinction) comes before maʿrifa, and the state of 
unification (tawhid) comes after it. This means that the theoretical content of tawhid was 
extended by the early Sufi authors in such a way that it became a synonym for witnessing 
God in the heart. It became, therefore, one manifestation of the state of wusul. 

2. Al-Kalabadhi devotes the longest chapter in his work to the treatment of fanẚ and 
baqẚ (subsistence). He cultivates the idea of the mystic infallibility of the knowers of 
God (ʿismat al-ʿarifin) according to which the ṣufi who attains fanẚ is protected against 
returning to his previous lower states. Achieving fanẚ, in al-Kalabadhi’s view, does not 
imply a total renunciation of the world, but, contrarily, motivates the ṣufi to practice the 
Muslim principle of “ordering the virtuous and forbidding the wrong” (al-amr bi-l-maʿruf 
wa-l-nahi ʿan al-munkar) in public. 

3. Unlike his successor al-Qushari, al-Kalabadhi excludes the concept of divine love from 
his treatment of wusul. 

4. Al- Kalabadhi does not impose a long period of hard ascetic austerities as a condition 
for obtaining wusul. Knowledge of God and achieving wusul could be granted by grace 
to one who did not seek it at all. I believe that this idea remained marginal in the Sufi 
theoretical system until the seventh/thirteenth century, whereas the influential Sufi 
theoretician Abu Hafs al-Suhrawardi (d. 632/1234) attempted to consolidate the concept 
of jadhb (lit. direct attraction) and the position of majdhub (a person who is effortlessly 
attracted to God).      
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Surrealist Aspects in Modern Arabic Poetry: 

tartila mubaʽthara and huwiyya by Unsi al-Haj

Amina Hassan
The Arabic Language Academy, Haifa

Surrealism, a movement that surfaced in France in the early twenties, is considered one 
of the most prominent social and artistic movements not only in France but in the whole 
world. This movement appeared as a reaction to the harsh and ambiguous reality left by 
the World War I; a reality moreover, that does not give the human being his appropriate 
importance. Therefore, Surrealism’s main persistence was complete devotion to the 
human being, and the fulfillment of his aspired freedom. Here is where the operation of 
this movement begins, leaving marks on different fields, such as art and literature, which 
is our main interest at the moment; leading us to say that Surrealism has contributed 
towards putting literature on a modern path, a contribution the echoes of which have long 
since crossed the borders of France and reached other countries including the Arab world.

This study attempts to identify the effects of the Surrealistic movement on the modern 
Arabic poetry. Therefore, we see fit to first present the merits of this movement; among 
which are its pioneers, first manifest, and the characteristics of the poem, which is where 
our interest lies. After that we dealt with the signs of its appearance in the Arab world, 
and the socio-cultural circumstances that prepared the field for its reception and practice 
whether be it in art or literature, taking into consideration that it has not been practiced 
“to the letter” in the Arab world as is the case in France, for socio-political and religious 
reasons. In order to understand the surrealist aspects of the Arabic poem, we see fit to 
focus on the study and analysis of two poems created by the Lebanese poet Unsi al-Haj, 
who is considered to be the first Arab poet to write his poems under the influence of 
Surrealism, due to his exposure to the French culture and the influence that Surrealistic 
notable personages of the time had on him. 
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An Approximate Look at Rhythm and Its Evolution in 
Arabic Poetry

Sulaiman Jubran
Tel Aviv University

The article provides an approximate look at how rhythm has developed in Arabic poetry 
from the Classical period to the present, with special emphasis on contemporary Arabic 
poetry.

The article opens with a statement of the hypothesis that metric poetry in pre-Islamic 
times evolved from rhymed prose to “primitive” meters such as rajaz and hazaj, and later 
to the main canonical meters.

In modern times rhythm in poetry is shown to have evolved in the opposite direction: the 
main Classical meters, especially al-kamil, were gradually abandoned in a steady move 
towards poems without any regular meter and possessing new and variable rhythms, 
“prose poems”.

The article focuses on a number of basic developments along this long evolutionary path: 
strophic poetry among mahjar poets at the beginning of the twentieth century, and tafʿili 
structure  after World War II, in which the traditional verse forms were broken and novel 
rhythmic compositions emerged. 

With respect to the new metric forms that dominated Arabic poetry until the end of the 
twentieth century, the article focuses on the secondary gradual stages, represented by 
meters that became predominant at one time or another: al-Kamil at first, then al-rajaz, 
followed by al-mutaqarib, al-khabab, al-mutadrak, and finally the union of al-mutadarak 
with al-mutaqarib, which resulted in the creation of a new meter, which the article 
proposes to name al-mutadarib. In this “hybrid” meter there is hardly any noticeable 
rhythm and the poem is dressed up as prose. In fact, many readers and critics think that 
the “text is prose and yet not prose”, as maintained Darwish, the most prominent poet in 
writing mutadarib. 

The last stage in this natural progression was the complete loss of khalili meter and the 
emergence of “prose poetry”, which talented poets used to write in  new rhythms in its 
stead. In this way poetry finally returned to its prose origins, in a clear cyclic orbit. 
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